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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Financiële dienstverlener NN Group kreeg een relatief lage score voor privacy
en gegevensbeveiliging op basis van research van MSCI ESG.

ACHTERGROND
Wij hebben het investor relations-team van NN Group verschillende specifieke
vragen gesteld over privacy en gegevensbeveiliging.

ENGAGEMENTTHEMA
x Maatschappij - veiligheid van klantgegevens

ENGAGEMENTDOELEN
x Meer inzicht krijgen in wat NN Group heeft gedaan, of doet, om de AVG-

regelgeving van de EU met betrekking tot privacy na te leven.
x Gesprek tussen NN Group en MSCI ESG om te bepalen hoe de relatief lage

score kan worden verbeterd.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x NN Group heeft naar aanleiding van onze vragen aanvullende informatie

verstrekt over dit onderwerp. De onderneming merkte ook op dat een deel
van de informatie over privacy en gegevensbeveiliging niet openbaar
beschikbaar is en daardoor niet tot uiting komt in de MSCI-rating.

x Wij hebben NN Group geadviseerd om deze informatie meer proactief aan
te leveren aan MSCI ESG. Het investor relations-team heeft onze
aanbeveling gedeeld met de relevante personen binnen NN Group en naar
aanleiding hiervan is de MSCI ESG-rating voor NN Group in juni 2020
verhoogd.

x NN Group heeft de communicatie omtrent privacy en gegevensbeveiliging
verbeterd; de onderneming heeft in 2018 al Data Protection Officers
aangesteld.

VERVOLGSTAPPEN
x Engagement over dit onderwerp afgesloten.

MIJLPAAL

ONDERNEMING
NN Group is een 
verzekeringsmaatschappij die 
beschikt over een grote hoeveelheid 
gegevens over personen en 
organisaties.

LAND
Nederland

SECTOR
Verzekeringen

MARKTKAPITALISATIE
Large-cap

VRAAGSTUK
Het is niet duidelijk hoe NN Group 
omgaat met privacy en 
gegevensbeveiliging, vooral in het 
licht van de AVG-regelgeving. 

MATERIALITEIT
Het probleem is structureel maar er 
heeft zich geen controverse 
voorgedaan op dit gebied. 
Wij zien dit niet als een 
rechtstreekse bedreiging voor de 
activiteiten, maar het risico van 
beschadiging van het merkimago en 
boetes van toezichthouders is wel 
aanwezig.

MSCI ESG RESEARCH
ESG Rating: AA

NN Group

GSE

VOORTGANG ENGAGEMENT


