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Focusthema Klimaat



Criteria voor stemmen en proactief engagement

ACTIAM gelooft dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Door middel van actief
aandeelhouderschap stimuleren we gedragsverandering bij de bedrijven waarin we beleggen.

1 STEMMEN

ACTIAM gebruikt haar stemrecht als aandeelhouder om bedrijven aan te sporen om duurzamer te werk te gaan.
Dat kan door te stemmen op voorstellen van het bestuur, op voorstellen van andere aandeelhouders, of door zelf
voorstellen op de agenda van een vergadering te zetten.

Van "hoog risico"-bedrijven, ofwel bedrijven die binnen sectoren vallen die voor onze focusthema’s sterk relevant
zijn, verwachten we dat ze een strategische langetermijnvisie hanteren. We verwachten dat de bedrijven de
potentiële (economische) impact van klimaatverandering, zoals transitierisico's en fysieke risico's, integreren in
de strategische bedrijfsplanning en besluitvorming. Daarnaast dient de risicomanagementstrategie voldoende
verankerd te zijn in verantwoordelijkheden en beloning van het management, interne controleprocessen en
jaarrapportages. Deze verwachtingen zijn geïntegreerd in ons stembeleid. Voor de beoordeling van
aandeelhoudersresoluties die een relatie hebben tot het thema klimaat hebben we daarnaast specifieke criteria
opgesteld in ons stembeleid. Deze criteria hebben betrekking op alle sectoren en de relevantie wordt per geval
onderzocht.

2 ENGAGEMENT

Door het gesprek aan te gaan met bedrijven krijgen we meer inzicht in bedrijfsspecifieke karakteristieken en
ontwikkelingen, maken we kenbaar welke doelstellingen wij voor ogen hebben en proberen we aan te sturen op
verbeteringen. Dit noemen we engagement. We spreken doorgaans met het management van een bedrijf. We
maken daarbij onderscheid in responsief en proactief engagement. Responsief engagement volgt wanneer een
bedrijf onze Fundamentele Beleggingsbeginselen schendt en kan leiden tot uitsluiting wanneer een bedrijf deze
criteria blijft overtreden en onvoldoende doet om dit te verbeteren. Proactief engagement voeren we om risico’s
en mogelijke verbeterpunten bij bedrijven onder de aandacht te brengen en verbeteringen te stimuleren.

De responsieve engagementcriteria op het gebied van klimaat zijn uitgewerkt in de Fundamentele 
Beleggingsbeginselen voor bedrijven en het beleid voor de energietransitie. In de proactieve gesprekken over 
klimaatverandering komen onder meer de volgende punten aan bod en stimuleren we bedrijven om (wanneer 
relevant):

■ Concrete, meetbare en tijdsgebonden reductiedoelstellingen voor broeikasgassen te implementeren die in
lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.
■ Broeikasgasemissies in absolute en relatieve zin (per eenheid product) te verminderen.
■ Zowel indirecte als directe uitstoot van broeikasgasemissies te verminderen.

■ Energie-efficiëntiemaatregelen te treffen.
■ Hernieuwbare energiebronnen te kiezen voor de energievoorziening.
■ Doorbraaktechnologieën te realiseren.
■ Risico’s en kansen van klimaatverandering te rapporteren (zoals reserves van fossiele brandstoffen te testen

tegen een 2- en/of 1,5-graden scenario).
■ Draagvlak onder/expertise van/prikkels voor bestuurders ten aanzien van succesvolle klimaatstrategie te

vergroten.
■ Transparantie over lobby-activiteiten met overheden inzake klimaatbeleid te vergroten.
■ Een constructieve bijdrage te leveren aan het behalen van wereldwijde klimaatdoelstellingen.
■ Producten te ontwikkelen die tijdens het gebruik energiezuinig zijn (zoalselektrische auto’s in plaats van

benzine-auto’s)
■ Best Beschikbare Technieken toe te passen.
■ Doorbraaktechnologieën te realiseren (zoals groen beton op basis vanrecyclingmaterialen in plaats van

regulier beton op basis van cement).

2.1 ONZE FOCUS

Als belegger heeft ACTIAM verschillende middelen tot haar beschikking om een lagere CO2-voetafdruk te
bereiken. Die middelen lichten we hieronder toe. Voor een aantal middelen, zoals engagement, is het nodig om
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focus te kiezen omdat niet alle bedrijven tegelijkertijd aangesproken kunnen worden. Om tot deze focus te
komen hebben we gekeken naar de volgende criteria:

■ Heeft de assetcategorie of sector een hoge CO2-intensiteit?
■ Heeft ACTIAM beleggingen in deze assetcategorie of sector?
■ Valt er invloed uit te oefenen op de entiteiten waarin wordt belegd?

Deze analyse leidde tot de keuze om bedrijven in de volgende sectoren als focusgebied te selecteren: Energie,
Elektriciteitsbedrijven, Grondstoffen en de Voedings-, dranken- en tabakssector. Voor engagement zal gekeken
worden naar de vier pijlers die nodig zijn om het klimaatakkoord te behalen, namelijk: energietransitie, energie-
efficiëntie, vermindering van uitstoot van broeikasgassen van bronnen anders dan fossiele brandstoffen en opslag
van CO2 in of onder de grond.
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Disclaimer
Deze Disclaimer is van toepassing op de in dit document opgenomen commerciële informatie (hierna: de Informatie)
die door ACTIAM N.V. (hierna: ACTIAM) aan de ontvanger wordt aangeboden. Door het in ontvangst nemen van deze
Informatie accepteert de ontvanger de toepasselijkheid van deze Disclaimer. ACTIAM streeft ernaar nauwkeurige en
actuele informatie te verschaffen uit betrouwbaar geachte bronnen. ACTIAM kan echter de nauwkeurigheid en
volledigheid van de Informatie niet garanderen en aan de Informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De
Informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft geen
garanties, expliciet of impliciet, aangaande de vraag of de Informatie die middels dit document verkregen is
nauwkeurig, volledig of actueel is.

ACTIAM is niet verplicht om de verstrekte Informatie bij te werken of onnauwkeurigheden of fouten te herstellen. De
ontvanger zal ACTIAM inclusief haar bestuurders, management en medewerkers niet aansprakelijk stellen voor
eventuele tekortkomingen in deze Informatie. De waarde van beleggingen kan fluctueren en resultaten behaald in het
verleden bieden geen garantie voor de toe-komst. Het bespreken van risico’s in de Informatie dient niet beschouwd te
worden als een volledige opsomming van alle voorkomende risico’s. De hier vermelde Informatie dient door de
ontvanger niet te worden geïnterpreteerd als zakelijk, financieel, beleggings-, hedging-, handels-, juridisch,
regelgevend, belasting-, of boekhoudkundig advies.

De belegger dient zelf elders onafhankelijk advies in te winnen. Ook dient deze informatie niet beschouwd te worden
als een aanbod om producten te kopen, te verkopen of te investeren. Op producten en diensten genoemd in deze
Informatie zijn mogelijk specifieke voorwaarden van toepassing die geraadpleegd dienen te worden voordat tot een
transactie besloten wordt. De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de ontvanger
de Informatie gebruikt. De op die Informatie gebaseerde beslissingen zijn voor rekening en risico van de ontvanger.
Deze Informatie wordt de ontvanger uitsluitend aangeboden voor eigen gebruik en de ontvanger zal deze Informatie
slechts aan derden ter beschikking stelling na schriftelijke toestemming van ACTIAM.

Nederlands recht is van toepassing op deze Disclaimer.
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