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Engagement factsheet

International Container Terminals Inc (‘ICT’)

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Routekaart voor vermindering CO2-uitstoot in lijn met doelen Parijs.

ACHTERGROND
ICT is een wereldwijde havenexploitant met 32 terminals in 19 landen en heeft het
hoofdkantoor op de Filippijnen. Evenals bij andere ondernemingen in opkomende
markten voldoen de ESG-doelen en -informatie niet aan de Europese maatstaven. ICT
heeft sinds 2021 een ESG-commissie, die rechtstreeks aan het bestuur rapporteert.

ENGAGEMENTTHEMA
Milieu. Er is een maximale inspanning nodig om een gemiddelde temperatuurstijging
op aarde van meer dan 1,5 oC te voorkomen. Elke sector moet daaraan bijdragen. ICT
kan nu geen doelen voor de vermindering van de CO2-uitstoot vaststellen, omdat de
uitstoot niet in alle havens wordt gemeten. Het doel van deze eerste van twee
opeenvolgende engagements is ervoor zorgen dat de scope 1- en 2-uitstoot wordt
gemeten in alle havens van ICT. De tweede engagement, die start zodra de eerste is
afgerond, zal gericht zijn op het vaststellen van doelen voor uitstoot-vermindering.
Welke stappen hiervoor nodig zijn wordt besproken nadat de emissie-cijfers voor alle
havens beschikbaar zijn. ICT meet nu de CO2-uitstoot in 25 van haar 32 havens.

ENGAGEMENTDOELEN
x Met deze engagement willen we bereiken dat voor eind 2021 de CO2-uitstoot voor

de resterende 7 havens wordt gemeten. Wij hebben ook aangeboden om deel te
nemen aan de brainstormsessie van de ESG-commissie over hoe de metingen
kunnen worden vertaald in doelstellingen. Zie volgende bullet point.

x We hebben ICT gemeld dat we verwachten dat de onderneming zodra die infor-
matie beschikbaar is, doelen stelt die aansluiten bij ‘Parijs’. Zodra we weten hoe
de uitstoot van een locatie zich verhoudt tot die van de rest, kunnen we in gesprek
gaan over de oorzaak van verschillen en verbetermogelijkheden. Een volgende
stap is het koppelen van de beloning van het management aan deze doelen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In oktober 2020 is begonnen met een engagement gericht op verandering

(meting CO2-uitstoot alle activiteiten). De onderneming heeft plannen gemaakt
om dit voor eind 2021 te realiseren voor de resterende zeven havens. De
rapportages voor elk van deze havens worden echter niet bekendgemaakt, dus
is het moeilijk om te weten of ICT in 2021 op koers ligt. Wij handhaven daarom
de bereikte mijlpaal op 2 - Onderkenning van het probleem.

VERVOLGSTAPPEN
x Wij hebben aangeboden om de ESG-commissie van ICT te helpen bij de

vervolgstappen van meting naar het vaststellen van doelen.
x We verwachten dat ICT bij de volgende update in medio 2021 meer informatie

geeft over de vorderingen met de CO2-metingen voor de resterende 7 havens.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL SDG

ONDERNEMING
ICT is een beursgenoteerd
havenbedrijf uit de Filipijnen.

LAND
De onderneming heeft het
hoofdkantoor op de Filipijnen, maar
is wereldwijd actief in 19 landen.

SECTOR
Industrie (transport)

MARKTKAPITALISATIE
Mid-cap

VRAAGSTUK
Beginnen met meten van CO2-
uitstoot om reductiedoelen in lijn
met het Akkoord van Parijs te
kunnen formuleren.

MATERIALITEIT

Het aandeel kan 10% hoger uitkomen
binnen ons waarderingsraamwerk
wanneer doelen in lijn met het Akkoord
van Parijs worden gesteld. T
x Aandelenkoers: 10% stijging van PHP

230 mld is PHP 23 mld, ofwel
ongeveer EUR 400 mln. Gebaseerd
op ons eigen waarderingskader (bij
een positieve reactie verhogen wij de
score voor het management van de
onderneming en de ESG-score).

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: B(MSCI ESG)
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