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1 Klimaatrisico groter dan kans op terroristische aanslag

Er vinden grote veranderingen plaats in de wereld die de economie beïnvloeden. Zo groeit de wereldbevolking
naar verwachting tot 8 miljard mensen in 2030.

Hierdoor is er een toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen zoals voedsel, water en energie, die volgens
de National Intelligence Council zal groeien met respectievelijk 35%, 40% en 50% in de komende 15 à 20 jaar.
Deze trends leiden gezamenlijk tot een toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen met een onbekend
effect op prijzen en waarderingen.

Ook klimaatgerelateerde risico’s gaan effect hebben op de economie. Het World Economic Forum (WEF) brengt
elk jaar een rapport uit onder de titel: ‘Global Risk Landscape’1. Opvallend is dat in het rapport van 2018,
klimaatgerelateerde risico’s naar schatting de grootste impact zullen hebben. Bovendien is de kans dat deze
risico’s zich voordoen hoger dan andere risico’s als cyberaanvallen, terroristische aanslagen en de spreiding van
infectueuze ziektes. Voorbeelden van klimaatgerelateerde risico’s zijn extreme weersomstandigheden,
natuurrampen en het falen van klimaatmitigatie en adaptatiemaatregelen.

Global risk landscape 20182

VERANKERING IN WET- EN REGELGEVING

Deze snel naderende (toekomstige) ontwikkelingen hebben de wet- en regelgeving omtrent deze risico’s
exponentieel doen groeien de afgelopen jaren. Te starten met het klimaatakkoord van Parijs dat vraagt om
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 tot 2ºC ten
opzichte van de pre-industriële periode. Ongetwijfeld heeft deze doelstelling consequenties voor het reilen en
zeilen van de economie.

Dit is ook terug te zien in de toename van duurzame beleidsinitiatieven voor de financiële sector. Zo heeft de
Europese Commissie onderzoek gedaan naar een financieel systeem dat duurzame investeringen stimuleert. Dit
onderzoek is uitgevoerd door de “EU High Level Expert Group on Sustainable Finance” (HLEG) dat onlangs een
rapport3 heeft gepubliceerd. Daarin staan als de belangrijkste acties voor de financiële sector in Europa o.a.
klimaatmitigatie en transparantie over klimaatrisico’s. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft financiële instellingen
opgeroepen4 om meer rekening te houden met klimaatrisico’s en de verwachting uitgesproken dat
pensioenfondsen zogeheten ESG-risico’s integreren in hun financiële risicomanagement. Bovendien zal DNB
klimaatrisico’s ook in haar toezicht gaan verankeren.

1 http://reports.weforum.org/global-risks-2018/global-risks-landscape-2018/#landscape

2 Bron: Bron : World Economic Forum (http://reports.weforum.org)

3 https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en

4 https://www.dnb.nl/binaries/1706275_Klimaatverandering_NL%20WEB_def_tcm46-363851.pdf?2017101116
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HOUD REKENING MET VERBORGEN RISICO’S

Al met al is deze wet- en regelgeving een mooie kans voor de financiële sector om aan de slag te gaan met de
transitie naar een koolstofarme economie. Daarbij is het van belang dat zij zich niet verkijken op de locatie en
mogelijke omvang van verborgen klimaatrisico’s. Intuïtief zullen veel instanties zich richten op de fossiele
brandstofsectoren als de kolen- en oliesector, waarbij er een duidelijk verband is met de uitstoot van
broeikasgassen en de transitie naar een lage-uitstooteconomie. Onderzoek5 wijst echter uit dat zo’n £ 5 biljoen
van de MSCI World marktkapitalisatie zal worden verstoord door blootstelling aan fossiele brandstoffen.

Hoe kunnen financiële instellingen inzicht krijgen in verborgen financiële risico’s (klimaatrisico’s) in hun
portefeuilles?

INZICHT IN ZOWEL FYSIEKE RISICO’S EN KLIMAATRISICO’S

Om inzicht te krijgen in deze klimaatrisico’s hebben financiële instellingen er baat bij om naar twee typen
klimaatrisico’s te kijken: fysieke risico’s en transitierisico’s. Fysieke risico’s zoals overstromingen, hittestress en
extreme weersomstandigheden hebben een kleine kans om op te treden, maar de impact bij optreden zal groot
zijn. Hierdoor is het relatief moeilijk om deze risico’s te modeleren. Het is echter zeker dat een toenemend
aantal van deze evenementen de maatschappelijke transitie naar een koolstofarme economie doet versnellen.
Hierdoor neemt het transitierisico in de portefeuilles van financiële instellingen toe.

Transitierisico is het financiële risico dat bedrijven lopen als zij niet klaar zijn voor de overgang naar een
koolstofarme economie. Door druk van stakeholders ontstaan veranderingen in economisch gedrag, wet- en
regelgeving en technologische ontwikkelingen, die een gevolg hebben voor de omvang van het risico.

Een bedrijf in de portefeuille van een financiële instelling is op drie manieren blootgesteld aan transitierisico’s.
Allereerst krijgen bedrijven te maken met “stranded assets”. Dit is activa die zijn waarde verliest als de
economie minder of geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen. Denk bijvoorbeeld aan de voorraden olie
of kolen in het bezit van oliemaatschappijen of nutsbedrijven. Deze zullen in een koolstofarme economie
nauwelijks meer waarde vertegenwoordigen. Ten tweede zullen bedrijven te maken krijgen met hogere kosten
voor de CO2 die ze uitstoten. Onder druk van (internationale) overheden zal de prijs die bedrijven moeten
betalen voor hun CO2-uitstoot omhoog gaan. Dit zal voor bedrijven die veel CO2-uitstoot een probleem kunnen
vormen als zij deze toenemende kosten niet kunnen afwentelen op (potentiële) klanten en als zij op de
financiële balans geen ruimte hebben voor deze kosten. Ten derde krijgen bedrijven in sectoren die afhankelijk
zijn van fossiele brandstoffen te maken met een afnemende omzet. Door technologische ontwikkelingen,
vraagverandering en regulering van de overheid zal de vraag naar fossiele brandstof gerelateerde producten
afnemen. Daarbij zullen niet alleen de sectoren olie & gas en kolenmijnbouw de negatieve risico’s van een
afnemende omzet dragen, maar ook o.a. de grondstoffen-, transport- en autofabrikantensector.

INZICHTEN IN ACTIAM PORTFOLIO’S

ACTIAM heeft ervoor gekozen om het transitierisico van haar portefeuilles inzichtelijk te maken. In samenwerking
met Ecofys en Triple-A is er een analyse gemaakt van drie aandelen portfolio’s. Een benchmark portfolio, met
risico minimaliserende karakteristieken, het Europese verantwoord index portfolio, een index exclusief
uitsluitingen, en de Europese actief beheerde portfolio die een relatieve lage carbon uitstoot vertegenwoordigd.
De sectorverdeling van de drie portfolio’s is nagenoeg gelijk. De CO2 uitstoot van de geanalyseerde portfolio’s is
wel verschillend. Het Europese Actieve portfolio heeft een significant lagere CO2 uitstoot dan het passieve
Europese verantwoordelijke index portfolio en dan de benchmark

Bij de analyse naar het klimaat transitierisico van de drie portfolio’s blijkt echter dat dit risico, ondanks een
verschil in CO2 uitstoot, ongeveer gelijk is (zie Figuur hieronder).

5 Bron: Janus Henderson Investors
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Financiële impact van een geleidelijke energietransitie op drie

portfolio’s

De totale financiële impact van een geleidelijke energietransitie (van nu tot 2040) is relatief laag. Deze impact is
voor de drie portfolio's ongeveer gelijk. Bij een geleidelijke transitie hebben de bedrijven in de verschillende
sectoren de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en voorkomen daarbij een grote negatieve
financiële impact. Sectoren die relatief hard geraakt worden zijn de CO2 intensieve sectoren: energie-,
nutsbedrijven- en grondstoffensector.

Als overheden en bedrijven wereldwijd niet op korte termijn maatregelen gaan nemen om gehoor te geven aan
het Parijs akkoord zal er over een aantal jaren een abrupte transitie moeten plaatsvinden. Deze abrupte transitie
zal een schok veroorzaken. Deze schok zal de negatieve financiële impact van een energietransitie op de ACTIAM
portfolio’s significant doen toenemen (zie onderstaande Figuur).

Financiële impact door een abrupte energietransitie op drie

portfolio’s

De totale financiële impact van een abrupte energietransitie, waarbij de energietransitie in 5 à 10 jaren zal
plaatsvinden, is aanzienlijk hoger. Deze impact is ook voor de drie portfolio's ongeveer gelijk. Opvallend is dat de
negatieve impact op de actief beheerde portfolio hoger is, terwijl de CO2 uitstoot van het portfolio lager is. Dit
verschil kan verklaard worden door de afhankelijkheden tussen sectoren. De grondstoffensector is bijvoorbeeld
een sector die een grote negatieve financiële impact te verduren krijgt bij een abrupte energietransitie . Het is
voor deze sector moeilijk de kosten van een CO2 – prijs door te berekenen aan klanten en een dalende omzet uit
fossiele producten op te vangen.

LESSONS LEARNED

Dankzij de afhankelijkheden tussen de elementen van transitierisico (stranded assets, hogere kosten voor het
uitstoten van carbon en afnemende omzet), biedt de analyse interessante lessen. De eerste les uit de analyse is
dat de transitie naar een koolstofarme economie waarschijnlijk voor een groter dan verwachte schok zal zorgen.
De snelheid waarmee klimaatregulering toeneemt is niet afdoende om daadwerkelijk een 2ºC en/of 1,5ºC
scenario te bereiken. Hierdoor zal richting 2030 de transitie naar een koolstofarme economie abrupt moeten
gebeuren met de daarbij behorende financiële consequenties.

De tweede les is dat met een aantal gerichte uitsluitingen een deel van het klimaatrisico gemitigeerd kan
worden. Als er niet geïnvesteerd wordt in bedrijven in sectoren die zwaar geraakt worden bij een schok (o.a. olie
en gas, kolen mijnbouw, grondstoffen), dan is een financiële instelling minder blootgesteld aan klimaatrisico’s.
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Hetzelfde geldt als er niet geïnvesteerd wordt in bedrijven die het minst voorbereid zijn op een transitie naar
een koolstofarme economie.

De derde les is dat zelfs met het minimaliseren van de directe CO2-uitstoot niet alle klimaatrisico’s gemitigeerd
zijn. Het transitierisico treedt op door productieketens heen. Directe CO2-uitstoot is daarbij niet de enige
indicator van het transitierisico. Daarnaast is het handig om naar de bedrijfsstrategie, CO2-uitstoot in de keten en
flexibiliteit van het productieproces te kijken.

Met een toenemende hoeveelheid wet- en regelgeving wordt het steeds belangrijker om klimaatrisico’s in kaart
te brengen. Veel financiële instellingen zullen er baat bij hebben om hier inzicht in te krijgen, met name als zij
in benchmarkvolgende producten investeren. Klimaatrisico is het eerste verborgen risico voor beleggers dat
wordt blootgelegd en zal volgens ACTIAM worden gevolgd door het risico van waterschaarste. Tenslotte kan er pas
adequaat actie volgen als er voldoende inzicht is verkregen.
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2 Uitsluitingen en engagement

2.1 NIEUWE UITSLUITINGEN EN TOELATINGEN

Alle organisaties waarin ACTIAM namens haar klanten belegt, worden onderzocht op milieu-, sociaal en
bestuurlijk gebied. De beoordelingscriteria voor deze onderwerpen staan in de Fundamentele
Beleggingsbeginselen. Deze hebben betrekking op mensenrechten, fundamentele arbeidsrechten, corruptie,
milieuvervuiling, wapens, klant- en productintegriteit en dierenwelzijn. De Fundamentele Beleggingsbeginselen
komen voort uit internationale verdragen, overeenkomsten en ‘best practices’ en zijn te vinden op onze website.

Onderstaande Diagram geeft een overzicht van de huidige uitsluitingen per onderwerp. Sommige bedrijven zijn
om meerdere redenen uitgesloten. Het totaal aantal uitsluitingen naar onderwerp in Diagram 1 is daardoor groter
dan het totaal aantal uitgesloten bedrijven. Het onderzoeken van bedrijven leidde in het eerste kwartaal van
2018 tot vijf nieuwe uitsluitingen:

■ Genting Plantations: Genting Plantations haalt meer dan 10% van de omzet uit gokactiviteiten en is daarom
op basis van ACTIAM’s Fundamentele Beleggingsprincipes uitgesloten.

■ Continental Resources: afgelopen anderhalf jaar heeft ACTIAM responsief engagement gevoerd met
Continental Resources in verband met de energietransitie. Helaas staat het bedrijf onvoldoende open voor
dialoog en transparantie, laat de corporate governance geen ruimte voor verbetering noch toont het plannen
voor een transitie naar schonere energie. Daarom werd dit bedrijf uitgesloten in verband met overtreding
van ACTIAM’s beleid op het milieu.

■ BAT Capital Corp: BAT Capital Corp is een 100% dochter van British American Tobacco (BAT) en is niet
zelfstandig genoteerd. Gegeven het ACTIAM beleid omtrent moeder- en dochterondernemingen krijgt BAT
Capital Corp dezelfde status als moeder BAT. BAT haalt meer dan 99% van de omzet uit tabak en voldoet
daarmee niet aan het klant- en productintegriteit-principe van ACTIAM.

■ Eastern Co: Eastern Co haalt meer dan 10% van de omzet uit tabaksproducten en is daarom op basis van
ACTIAM’s Fundamentele Beleggingsprincipes uitgesloten.

■ GVC Holdings: GVC Holdings haalt meer dan 10% van de omzet uit gokactiviteiten en is daarom op basis van
ACTIAM’s Fundamentele Beleggingsprincipes uitgesloten.

Diagram 1: Aantal uitslutingen per onderwerp Q1 2018

Arbeidsrechten

Corruptie

Mensenrechten

Klant- en
productintegriteit

Wapens

Milieu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Naast ESG beleid voor bedrijven, heeft ACTIAM ook fundamentele beleggingsbeginselen ontwikkeld voor
staatsobligaties. Ook deze zijn te vinden op onze website.

Afgelopen kwartaal heeft ACTIAM de beleggingen in overheden onderzocht en hierbij de volgende bevinden
gedaan:

■ Turkije: Turkije heeft de status “Not Free” gekregen op basis van de principes van Freedom House. ACTIAM
heeft als vertrekpunt alleen te willen investeren in staatsobligaties van landen die als ‘(Partly) Free’ worden
bestempeld.

■ Georgië: ondanks dat het gebied Zuid Ossetia in Georgië als “Not Free” wordt gestempeld door Freedom
House, heeft het land Georgië de status ”Partly Free”. Hiermee is het niet in overtreding met onze principes
en is het weer ingesloten in het beleggingsuniversum.

■ Tanzania: Tanzania behoort niet meer tot de slechts presenterende landen van de Transparency International
Corruptions Perceptions Index en is daarom weer ingesloten.
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2.2 INZICHT IN ENGAGEMENTS

ACTIAM gelooft dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Actief aandeelhouderschap -
engagement en stemmen - kan gedragsverandering bij bedrijven stimuleren. Bijvoorbeeld door te stemmen voor
aandeelhoudersresoluties op aandeelhoudersvergaderingen. En door het gesprek aan te gaan met bedrijven om
ze te laten weten welke verbeteringen ze moeten doorvoeren. Het in gesprek gaan met bedrijven wordt
engagement genoemd.

In een engagementproces spreekt ACTIAM met vertegenwoordigers van het bedrijf, bijvoorbeeld Investor
Relations en het management, of de persoon die verantwoordelijk is voor duurzaamheidsonderwerpen. Als een
bedrijf te maken heeft gehad met controverses, wordt gekeken naar de oorzaak daarvan en laat ACTIAM aan het
bedrijf weten wat het moet verbeteren om aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen van ACTIAM te voldoen.
Daarnaast gaat ACTIAM proactief het gesprek aan met bedrijven die verbeteringsmogelijkheden hebben, om
controverses te voorkomen.

De figuren onder ‘Engagements in cijfers’ geven informatie over de engagements die ACTIAM zelf voert, of in
samenwerking met andere financiële instellingen of externe organisaties in het eerste kwartaal van 2018.
Wanneer mogelijk zoekt ACTIAM de samenwerking met anderen. Onderstaande figuren geven de verdeling van
engagements weer naar soort, voortgang, mijlpaal, sector, thema en onderwerp. De verbeteringen die bedrijven
doorvoeren worden bijgehouden door middel van mijlpalen. Deze mijlpalen meten de werkelijke stappen die een
bedrijf zet tussen het bespreekbaar maken van de zorgen die ACTIAM heeft en het maken van concrete
verbeteringen in beleid en gedrag. De uitleg van de mijlpalen wordt weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1:
Mijlpaal TOELICHTING

Mijlpaal 0 Eerste correspondentie verstuurd
Mijlpaal 1 Eerste correspondentie verzonden en ontvangst bevestigd door het bedrijf
Mijlpaal 2 Doelstellingen van het engagement zijn in meer detail besproken met het bedrijf
Mijlpaal 3 Bedrijf reageert met relevante informatie of belooft het probleem intern aan te kaarten
Mijlpaal 4 Bedrijf ontwikkelt en publiceert (aan ACTIAM of publiek) een geloofwaardige strategie of formuleert heldere doelstellingen om het

probleem aan te pakken
Mijlpaal 5 Bedrijf toont aan dat de strategie wordt geïmplementeerd of dat de doelstellingen zijn behaald

Diagram 2: Verdeling engagements naar regio (alle
engagements)

Europa: 169
(33%)

Noord-Amerika:
160 (31%)

Azië-Pacific: 81
(16%)

Opkomende
markten: 98
(20%)

Diagram 3: Verdeling engagements naar sector (alle
engagements)

Olie & gas: 98
(19%)

Financials: 29
(6%)

Mijnbouw: 34
(7%)

Nutsbedrijven:
60 (12%)

Voedsel &
dranken: 130
(25%)

Kapitaalgoederen:
24 (5%)

Consumentendiensten:
32 (6%)

Overig: 101
(20%)
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Diagram 8: verdeling van engagements naar
Fundamentele Beleggingsbeginselen (alleen responsieve
engagements)

Het milieu: 51
(77%)

Mensenrechten: 5
(8%)

Fundamentele
arbeidsrechten:
2 (3%)
Corruptie: 5
(8%)

Klant- en
productintegriteit:
3 (4%)

2.3 ENGAGEMENTVOORBEELDEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

ACTIAM onderschrijft de door het World Economic Forum (WEF) genoemde risico’s.6 Deze sluiten naadloos aan bij
de drie focusthema’s van ACTIAM, waar we naast klimaat ook de nadruk leggen op verborgen risico’s in
water(schaarste) en land. Hier ziet ACTIAM water als volgende stap na klimaat. Hoewel ACTIAM nog niet zover is
met scenario-analyse, worden er wel engagements gestart om de risico's te mitigeren. Daarbij ligt de voorkeur
voor samen optrekken met andere beleggers. Om onze impact naar een hoger niveau te tillen is ACTIAM, naast
verschillende individuele engagements, nauw betrokken bij collectieve initiatieven met andere investeerders. De
engagementstrategie van ACTIAM is gebaseerd op materialiteit, dat wil zeggen dat de nadruk ligt op
duurzaamheidsonderwerpen die van significant belang zijn voor de operationele activiteiten en de financiële
resultaten van een bedrijf of sector.

Diagram 4: Verdeling engagements naar soort (alle
engagements)

Collectief
(passief): 206
(40%)

Proactief: 202
(40%)

Collectief
(actief): 34
(7%)

Responsief: 66
(13%)

Diagram 5: Verdeling engagements naar kwaliteit (alleen
door ACTIAM zelf uitgevoerde engagements)

Goed: 101 (70%)

Matig: 19 (13%)

Slecht: 24 (17%)

Diagram 6: Verdeling engagements naar mijlpaal (alleen
door ACTIAM zelf uitgevoerde engagements)

Mijlpaal 0: 30
(21%)

Mijlpaal 1: 33
(23%)

Mijlpaal 2: 45
(31%)

Mijlpaal 3: 22
(15%)

Mijlpaal 4: 10
(7%)

Mijlpaal 5: 1
(1%)

Engagement
gesloten: 3 (2%)

Diagram 7: verdeling van engagements naar thema
(alleen proactieve engagements)

Toegang tot
kapitaal /
eerlijk loon: 18
(4%)

Gezondheid:
10(2%)

Klimaat: 113
(26%)

Land: 162 (37%)

Water: 45 (10%)

Dierenwelzijn:
53 (12%)

Overig: 41 (9%)

6 WEF (2018), “The World Risk Report 2018”.
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ENGAGEMENTS OP WATER

ACTIAM ziet waterrisico, naast klimaatverandering, als een groot verborgen risico voor beleggers. Ook het WEF
erkent water al jarenlang als een van de grootste mondiale risico’s, met verregaande sociale, economische en
ecologische gevolgen. Waterschaarste, zeespiegelstijging, overstromingen, verzilting en vervuiling nemen toe, en
zullen een grote invloed hebben op de wereldbevolking, economie en ecosystemen. Niet alleen
klimaatverandering heeft invloed op deze waterrisico’s, maar ook de opwaartse trend in bevolkings- en
inkomensgroei. De versterkte vraag naar voedsel, energie en water zijn afhankelijk van stabiele watervoorraden.
Met name de sterk toenemende concurrentie om toegang tot water tussen de landbouw, veeteelt, energiesector,
industrie, en steden zal het risico op waterschaarste sterk verhogen, tenzij het watergebruik en -management op
korte termijn verbetert. Behalve een klimaattransitie is daarom volgens ACTIAM ook een watertransitie
noodzakelijk.

Twee sectoren met een groot waterverbruik en -risico zijn de landbouw- en de energiesector. Bewustwording en
gedragsverandering op het gebied van waterrisico’s binnen deze sectoren zijn daarom essentieel om mondiale
watervraagstukken aan te pakken. Om gedragsverandering te bereiken gaat ACTIAM actief de dialoog aan met
bedrijven binnen deze sectoren. Naast individuele engagements gelooft ACTIAM in de kracht van collectieve
actie. ACTIAM is daarom actief betrokken bij onderstaande collaboratieve initiatieven op het gebied van water.

Water engagements in de landbouwsector

Uit onderzoek van Principles of Responsible Investment (PRI), het Wereld Natuurfonds en PricewaterhouseCoopers
in 2014 blijkt dat met name de voedingsindustrie en de drank- en kledingsector sterk afhankelijk zijn van
landbouwproducten en grondstoffen uit gebieden met grote waterschaarste.7 ACTIAM sloot zich daarom in 2014
aan bij het PRI initiatief gericht op waterrisico’s in de agrarische toeleveringsketen van deze sectoren. PRI
ondersteunt een internationaal netwerk van duurzame investeerders en coördineert diverse initiatieven gericht
op het stimuleren van bedrijven om ESG en duurzaamheidonderwerpen te integreren in de organisatie en
strategie. Het engagement op het gebied van waterrisico’s in de agrarische toeleveringsketen wordt gesteund
door 41 investeerders met een gezamenlijk beheerd vermogen van EUR 4,6 biljoen. Er werd door hen een dialoog
gestart met 32 bedrijven, waarbij zij werden aangemoedigd openheid te geven over het waterrisicomanagement
en het inzicht in de keten. De evaluatie van dit programma vond plaats in 2017. Hieruit bleek dat 84% van de
bedrijven een significante verbetering liet zien in transparantie over waterrisico’s en -beleid. Aangezien met
name de retail sector sterk achterbleef, werd onlangs een tweede fase opgestart. Hierbij zal ACTIAM wederom
actief deelnemen aan de gesprekken, om te benadrukken dat beleggers waarde hechten aan een duurzame
waterstrategie.

Water engagements in de energiesector

Een tweede engagement op het gebied van water betreft de samenwerking tussen ACTIAM en Achmea IM
(gezamenlijk EUR 174 miljard beheerd vermogen) gericht op waterrisico’s binnen de energiesector. Deze sector
is, net zoals de landbouw, verantwoordelijk voor een groot percentage van het wereldwijde waterverbruik.
Tegelijkertijd vormen waterrisico’s binnen de energiesector een directe bedreiging voor het functioneren van het
gehele energie- en elektriciteitssysteem. Energiebedrijven zijn namelijk sterk afhankelijk van grote
hoeveelheden water om te kunnen functioneren. Nucleaire- en warmtekrachtcentrales gebruiken water om de
stoomturbines te koelen, en waterkrachtcentrales zijn afhankelijk van waterreservoirs om elektriciteit te
produceren. Waterschaarste kan leiden tot capaciteitsverlies en onverwachte onderbrekingen, wat niet alleen
een risico vormt voor de financiële stabiliteit van de bedrijven zelf, maar ook voor de toegang tot en veiligheid
van de wereldwijde energievoorziening. In eerste instantie hebben ACTIAM en Achmea IM zich toegelegd op de
belangrijkste waterbedrijven in de sector. Hiermee werd een dialoog gevoerd over bewustwording, transparantie
en risicomanagement op het gebied van waterrisico’s. In maart 2018 zijn hieraan een aantal
elektriciteitsbedrijven toegevoegd. Door middel van deze gesprekken hoopt ACTIAM gedragsverandering te
bewerkstelligen om de watertransitie te bevorderen.

ENGAGEMENTS OP BIODIVERSITEIT EN HET VERVAL VAN ECOSYSTEMEN

Ook het door WEF genoemde risico van biodiversiteit en ecosystemen staat hoog op ACTIAM’s agenda. Niet alleen
neemt ACTIAM actief deel aan het Europese Business @ Biodiversity Platform en initiëren we diverse individuele
engagements, maar ook op dit onderwerp wordt op basis van materialiteit samenwerking gezocht met andere
partijen om onze invloed te vergroten. Een belangrijke factor in het verlies van biodiversiteit en het verval van

7 PRI, WWF, PwC (2014), “PRI-Coordinated Engagement on Water Risks in Agricultural Supply Chains”.
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ecosystemen is ontbossing. Tegelijkertijd draagt ontbossing sterk bij aan de groeiende uitstoot van broeikassen
en daarmee de verandering van het klimaat. Wereldwijd wordt tenminste twee derde van ontbossing veroorzaakt
door de commerciële landbouw, specifiek door palmolie, vee (o.a. vlees en leer), soja, en hout (inclusief
afgeleide producten zoals bijvoorbeeld papier). Hoewel de mogelijk negatieve impact van de palmolie sector op
ontbossing inmiddels breed in de belangstelling staat, vindt ACTIAM het belangrijk de aandacht uit te breiden
naar de andere drie genoemde agrarische producten.

Biodiversiteit engagements in de veehouderij, soja- & houtsector

In 2017 heeft ACTIAM zich aangesloten bij het engagement programma opgezet door de PRI en CERES, met als
doel de ontbossing door bedrijven in de veehouderij, soja- en houtsector aan de kaart te stellen. CERES is een
non-profitorganisatie die samenwerking zoekt met de meest invloedrijke investeerders en bedrijven om
oplossingen te vinden voor de grootste duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering,
waterschaarste, en ontbossing. Het engagement programma binnen dit partnerschap bouwt voort op voorgaande
inspanningen van beide organisaties gericht op het verbeteren van transparantie en beleid op het gebied van
ontbossing en biodiversiteit binnen de palmolie keten in Zuidoost-Azië, en heeft tot doel deze uit te breiden naar
de andere drie ketens; vee, soja, en hout. De eerste fase van het engagement programma is in 2018 uitgerold, en
richt zich specifiek op veeteelt in Zuid-Amerika. Daarbij komt niet alleen ontbossing aan bod, maar ook andere
ESG onderwerpen zoals bijvoorbeeld slechte werkomstandigheden en landrechten. De eerste gesprekken zullen
gedurende 2018 plaatsvinden en zijn gericht op 36 bedrijven binnen de gehele toeleveringsketen, van
veehouderijen en vleesverwerkers tot bijvoorbeeld retailers van leren kleding en restaurants. Ook tekende
ACTIAM samen met 40 andere investeerders (met een gezamenlijk beheerd vermogen van EUR 5.1 biljoen) een
brief waarin bedrijven wordt gevraagd zich te committeren aan het stoppen van ontbossing binnen de gehele
keten. Nadat dit engagement volledig is opgestart, zal de focus van het partnerschap verlegd worden naar de
andere producten, soja en hout.
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3 Groene obligaties en positieve selectie

Groene obligaties passen bij de ambitie van ACTIAM om voor haar klanten zo breed mogelijk bij te dragen aan de
financiering van duurzame ontwikkelingsdoelen. Positieve selectie heeft betrekking op bedrijven die koploper
zijn binnen de focusthema's klimaat, water en land van ACTIAM. Een van deze koplopers is het Nederlandse
bedrijf Incotec.

3.1 ACTIAM BELEGT DICHTBIJ HUIS IN GROENE SOFTWARE

ACTIAM bracht een recent bezoek aan Seed Valley in Enkhuizen op uitnodiging van Incotec. In Noord-Holland
werken tientallen innovatieve bedrijven, waaronder Incotec, aan groene software oftewel de genetische
programmatuur die niet alleen bepaalt hoe voedselgewassen smaken, rijpen en eruitzien, maar ook of
voedselgewassen gevoelig zijn voor bepaalde ziekten en plagen. Incotec zelf helpt zaadtelers om de prestaties
van bijvoorbeeld groentezaden te optimaliseren om zo met uiteindelijk minder water en chemische
bestrijdingsmiddelen de groenteoogst te vergroten.

Gedurende het bezoek kregen we als investeerder inzicht in een zevental technologieën voor het optimaliseren
van elke specifieke fase in de verwerking van zaad tot plant, bloem of gewas. De meest opvallende technologie is
de X-ray opwaardering. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van röntgenfoto’s om de vorm van het inwendige embryo
van elk zaadje te kunnen beoordelen. Op basis van deze beoordeling wordt met behulp van speciale
gepatenteerde software ook de partij gesorteerd en kan het percentage bruikbare planten in een zaadpartij
significant worden verhoogd. Niet onbelangrijk bij een kostprijs tot wel € 80.000 voor een 1 kg tomatenzaad. Dat
bedrag loopt in de miljoenen wanneer de opbrengst, 8 hectaren tomatenteelt, naar de markt wordt gebracht.

Incotec is onderdeel van het Britse Croda International dat als specialistisch chemisch bedrijf ingrediënten en
halffabricaten levert voor schoonmaakmiddelen en cosmetica van multinationals als L’Oréal en Procter &
Gamble. Wij beleggen in Croda International voor onze klanten in zowel de actieve als passieve Euro
aandelenportefeuilles, omdat het bedrijf goede financiële prestaties en hoog rendement op geïnvesteerd
vermogen kan combineren met een toenemende focus op verantwoorde bedrijfsvoering. Croda is namelijk voor
het merendeel een oleochemisch bedrijf. In vergelijking met de petrochemische producten zijn oleochemische
producten beter afbreekbaar of hernieuwbaar. Croda is afhankelijk van de reststromen van de voedings- en
veevoederindustrie én hernieuwbare grondstoffen als raap-, kokos- en palmolie.

Uiteraard willen we inzicht hebben in de vaak verborgen risico’s van onverantwoorde teelt van deze
hernieuwbare grondstoffen en grootschalige ontbossing voor de aanleg van plantages. Croda erkent de noodzaak
om met name voor het gebruik van palmolie RSPO-gecertificeerd in te kopen. Ook heeft het bedrijf de
mogelijkheid om afvalstromen te benutten die overblijven als palmolie voor de voedselproductie al uit de
palmnoten gewonnen is. RSPO-palmolie is gecertificeerd door de Round Table for Sustainable Palm Oil. Dit
certificeringsschema controleert palmolieleveranciers van Croda op verschillende duurzaamheidsprincipes. Dit is
een belangrijke maar zeker niet laatste stap in het voorkomen van ontbossing en slecht werkgeverschap, omdat
ondanks de steeds strengere eisen aan RSPO-certificatie, de ronde tafel er nog niet in is geslaagd om de
toeleveringsketen om te vormen naar daadwerkelijke duurzame palmolie. In maart 2018 ondersteunde ACTIAM
nog de oproep aan RSPO om meer inzicht te verkrijgen in de aard, omvang en afwikkeling van klachten van
werknemers op palmolieplantages.

3.2 GROENE STAATSOBLIGATIE AAN OPMARS BEZIG

In het eerste kwartaal heeft ACTIAM voor de actieve obligatieportefeuilles ingeschreven op een groene obligatie
van de Belgische staat. Dit was, na Frankrijk en Polen de derde Europese groene staatsobligatie op rij. Er bleek
grote belangstelling voor deze lening met meer dan 150 inschrijvingen. Het orderboek was €12.7 miljard groot bij
een lening behoefte van “slechts” € 4.5 miljard. ACTIAM kreeg, ondanks deze zware overtekening, een goede
allocatie voor haar klanten.

Een belangrijke overweging voor ACTIAM om deze groene obligatie te kopen is de concrete bijdrage aan de
duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Deze lening dient ter financiering van recente en lopende uitgaven binnen
de begroting van de Belgische staat. Vooral uitgaven ter uitbreiding, verbetering en onderhoud van het Belgische
spoorwegnet. Het stimuleren van treinvervoer draagt bij aan SDG 11 “duurzame steden” en verminderd de
noodzaak om de auto te nemen. Daarnaast financiert deze groene obligatie belastingkredieten ter stimulering
van energie-efficiënte maatregelen door bedrijven, belastinguitgaven aan herbruikbare verpakkingen en
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onderzoeksprogramma's op het gebied van biodiversiteit. De Belgische staat hoopt met deze emissie als
voorbeeld te dienen voor provincies en gemeentes om zodoende publiek-private samenwerking te versnellen of
zelf met een groene obligatie naar de markt te komen.

ACTIAM past haar eigen analyse toe op groene obligaties ter voorkoming van “greenwashing” en het beoordelen
van de beoogde milieuwinst. In dit geval heeft ACTIAM expliciet bevestiging gevraagd en gekregen dat projecten
op het gebied van kernenergie en fossiele energie zijn uitgesloten. ACTIAM zal haar klanten op de hoogte houden
van de gerealiseerde milieuwinst zodra de impactrapportages van de uitgevende partijen bekend zijn.

De tendens in de obligatiemarkt is dat meer Europese landen het voorbeeld van België zullen volgen. Zo zijn de
voorbereidingen in volle gang in landen als Litouwen, Portugal, Italië en Ierland. Nederland heeft vooralsnog geen
concrete plannen.
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4 Appendix

4.1 HUIDIGE UITSLUITINGEN (BEDRIJVEN)

BEDRIJF SECTOR REGIO OVERTREDEN PRINCIPE

Adani Ports and Special Economic Zone Transport Opkomende markten Milieu
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc1 Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Aeroteh SA1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
Airbus Group Finance BV Kapitaalgoederen Europa Wapens
Airbus Group SE Kapitaalgoederen Europa Wapens
Alpha Natural Resources Inc1 Energie Noord-Amerika Milieu
Altria Group Voedsel, dranken & tabak Noord-Amerika Klant- en productintegriteit
Aluminum Corporation of China Ltd Grondstoffen Opkomende markten Milieu
ArcelorMittal SA Grondstoffen Europa Milieu
Arch Coal Inc1 Energie Noord-Amerika Milieu
Aryt Industries Ltd1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
Ashot Ashkelon Industries Ltd1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
AviChina Industry & Technology Company Ltd Kapitaalgoederen Opkomende markten Wapens
Babcock International Group Plc Zakelijke dienstverlening Europa Wapens
BAE Systems Plc Kapitaalgoederen Europa Wapens
Bank Vtb PAO Banken Opkomende markten Mensenrechten
Banpu Public Company Ltd Energie Opkomende markten Milieu
Barrick Gold Corporation Grondstoffen Noord-Amerika Milieu
BAT Intl Finance Plc Voedsel, dranken & tabak Europa Klant- en productintegriteit
Beijing Capital International Airport Company Transport Opkomende markten Corruptie
Berjaya Sports Toto Berhad1 Dienstverlening Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Bharat Heavy Electricals Kapitaalgoederen Opkomende markten Wapens
British American Tobacco Capital CO Voedsel, dranken & tabak Europa Klant- en productintegriteit
British American Tobacco (Malaysia) Berhad Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Klant- en productintegriteit
British American Tobacco Plc Voedsel, dranken & tabak Europa Klant- en productintegriteit
BWX Technologies Inc1 Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Centrais Eletricas Brasileiras SA1 Nutsbedrijven Noord-Amerika Mensenrechten en Milieu
China Coal Energy Company Ltd1 Energie Opkomende markten Milieu
China Mobile Ltd Telecommunicatie Opkomende markten Corruptie en Mensenrechten
China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) Energie Opkomende markten Mensenrechten
China Power International Development1 Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
China Resources Power Holdings Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
China Shenhua Energy Company Ltd Energie Opkomende markten Milieu
Coal India Energie Opkomende markten Mensenrechten en Milieu
Compagnie Financière Richemont SA Consumptiegoederen & kleding Europa Wapens
Continental Resources Energie Noord-Amerika Milieu
CONSOL Energy Inc1 Energie Noord-Amerika Milieu
Crown Resorts Ltd Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Daicel Corporation Grondstoffen Azië-Pacific Wapens
Dassault Aviation SA Kapitaalgoederen Europa Wapens
DICK's Sporting Goods Inc1 Retail Noord-Amerika Wapens
DMCI Holdings Kapitaalgoederen Opkomende markten Milieu
DTE Energy Company Nutsbedrijven Noord-Amerika Milieu
ENEA SA1 Nutsbedrijven Europa Milieu
Eastern CO SAE Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Exxaro Resources Ltd Energie Opkomende markten Milieu
Federal State Unitary Enterprise SPLAV State Research
& Production Association1

Kapitaalgoederen Opkomende markten Wapens

Fluor Corporation Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
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BEDRIJF SECTOR REGIO OVERTREDEN PRINCIPE

Freeport-McMoRan Inc Grondstoffen Noord-Amerika Mensenrechten en Milieu
G4S International Finance Plc Zakelijke dienstverlening Europa Mensenrechten
G4S Plc Zakelijke dienstverlening Europa Mensenrechten
Galaxy Entertainment Group Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Gazprom PAO Energie Opkomende markten Milieu
General Dynamics Corporation Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Genting Behad Dienstverlening Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Genting Malaysia Berhad Dienstverlening Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Genting Plantations Berhad Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Genting Singapore Plc Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Greek Organisation Of Football Prognostics SA Dienstverlening Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Grupo México S.A.B. de C.V. Grondstoffen Opkomende markten Arbeidsrechten
Guangdong Investment Ltd Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
GVC Holdings Dienstverlening Europa Klant- en productintegriteit
Hanwha Corporation Kapitaalgoederen Opkomende markten Wapens
Hanwha Techwin Co Ltd Kapitaalgoederen Opkomende markten Wapens
Harris Corporation Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Honeywell International Inc Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Huadian Power International Corporation Ltd Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
Huaneng Power International Inc1 Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
Huntington Ingalls Industry Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Imperial Brands Finance Plc Voedsel, dranken & tabak Europa Klant- en productintegriteit
Imperial Brands Plc Voedsel, dranken & tabak Europa Klant- en productintegriteit
IOI Corporation Berhad Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Mensenrechten en Milieu
ITC Ltd Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Jacobs Engineering Group Inc Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Japan Tobacco Inc Voedsel, dranken & tabak Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Jardine Cycle & Carriage Ltd Retail Azië-Pacific Milieu
Jastrzebska Spolka Weglowa Spolka Akcyjna Grondstoffen Opkomende markten Milieu
Jiangxi Copper Co Ltd Grondstoffen Opkomende markten Milieu
Kangwon Land Inc Dienstverlening Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Kingston Financial Group Ltd Gediversifieerde financiële

dienstverlening
Azië-Pacific Klant- en productintegriteit

KT&G Corporation Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Kuala Lumpur Kepong Berhad Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Arbeidsrechten en Mensenrechten
Larsen & Toubro Ltd Kapitaalgoederen Opkomende markten Wapens
Las Vegas Sands Corporation Dienstverlening Noord-Amerika Klant- en productintegriteit
Leonardo Finmeccanica SpA Kapitaalgoederen Europa Wapens
Lockheed Martin Corporation Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
MDU Resources Group Inc1 Nutsbedrijven Noord-Amerika Milieu
Melco Resorts & Entertainment Ltd Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Mgm China Holdings Ltd Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Mgm Resorts International Dienstverlening Noord-Amerika Klant- en productintegriteit
Motovilikha Plants JSC 1 Kapitaalgoederen Opkomende markten Wapens
NiSource Inc Nutsbedrijven Noord-Amerika Milieu
NK Rosneft' PAO Energie Opkomende markten Mensenrechten
Norilsk Nickel Grondstoffen Opkomende markten Milieu
NORINCO International Cooperation Ltd1 Kapitaalgoederen Opkomende markten Wapens
Northrop Grumman Corporation Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Novomatic Ag Dienstverlening Europa Klant- en productintegriteit
NTPC Ltd Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
Oil and Natural Gas Corporation Energie Opkomende markten Mensenrechten, Arbeidsrechten

en Milieu
ONGC Videsh Ltd Energie Opkomende markten Mensenrechten
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BEDRIJF SECTOR REGIO OVERTREDEN PRINCIPE

Orbital ATK Inc1 Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Paddy Power Betfair Plc Dienstverlening Europa Klant- en productintegriteit
PAO Severstal Grondstoffen Opkomende markten Arbeidsrechten
PetroChina Company Ltd Energie Opkomende markten Mensenrechten, Corruptie en

Milieu
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras Energie Opkomende markten Corruptie
Petróleos Mexicanos Energie Opkomende markten Arbeidsrechten
PGE Polska Grupa Energetyczna SA Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
Philip Morris International Inc Voedsel, dranken & tabak Noord-Amerika Klant- en productintegriteit
Poongsan Corporation1 Grondstoffen Opkomende markten Wapens
Porsche Automobil Holding SE Autoproducten Europa Corruptie, Milieu en Klant- en

productintegriteit
POSCO Grondstoffen Opkomende markten Arbeidsrechten
POSCO DAEWOO Kapitaalgoederen Opkomende markten Arbeidsrechten
PT Adaro Energy Tbk Energie Opkomende markten Milieu
PT Astra International Tbk Autoproducten Opkomende markten Milieu
Pt Gudang Garam Tbk Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Voedsel, dranken & tabak Opkomende markten Klant- en productintegriteit
PT United Tractors Tbk Energie Opkomende markten Milieu
Raytheon Company Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Reynolds American Inc1 Voedsel, dranken & tabak Noord-Amerika Klant- en productintegriteit
Rheinmetall AG1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
Rio Tinto Finance Plc Grondstoffen Europa Mensenrechten en Milieu
Rio Tinto Ltd Grondstoffen Azië-Pacific Mensenrechten en Milieu
Rio Tinto Plc Grondstoffen Europa Mensenrechten en Milieu
Rockwell Collins Inc Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Rolls-Royce Holdings Plc Kapitaalgoederen Europa Wapens
Safran SA Kapitaalgoederen Europa Wapens
Sands China Ltd Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Sberbank Rossii PAO Banken Opkomende markten Mensenrechten
Serco Group Plc1 Zakelijke dienstverlening Opkomende markten Wapens
Shanghai Industrial Holdings Ltd Kapitaalgoederen Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Singapore Technologies Engineering Ltd Kapitaalgoederen Azië-Pacific Wapens
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd Energie Opkomende markten Mensenrechten
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd Energie Opkomende markten Mensenrechten
SJM Holdings Ltd Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
South32 Ltd Grondstoffen Azië-Pacific Milieu
Southern Copper Corporation Grondstoffen Opkomende markten Mensenrechten, Arbeidsrechten

en Milieu
Swedish Match AB Voedsel, dranken & tabak Europa Klant- en productintegriteit
Tabcorp Holdings Ltd Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Tatts Group Ltd1 Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Tauron Polska Energia Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
Textron Inc Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
Thales SA Kapitaalgoederen Europa Wapens
The Boeing Company Kapitaalgoederen Noord-Amerika Wapens
The Kroger Company Voeding & detailhandel Noord-Amerika Wapens
The Tata Power Company Ltd Nutsbedrijven Opkomende markten Milieu
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc Nutsbedrijven Azië-Pacific Mensenrechten
Transneft' PAO Energie Opkomende markten Mensenrechten
Tsogo Sun Holdings Ltd1 Dienstverlening Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Vedanta Ltd Grondstoffen Opkomende markten Mensenrechten en Milieu
Vedanta Resources Plc1 Grondstoffen Europa Mensenrechten en Milieu
Volkswagen AG Autoproducten Europa Corruptie, Milieu en Klant- en

productintegriteit
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BEDRIJF SECTOR REGIO OVERTREDEN PRINCIPE

Volkswagen Bank GmbH Autoproducten Europa Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit

Volkswagen Financial Services AG Autoproducten Europa Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit

Volkswagen International Finance NV Autoproducten Europa Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit

Volkswagen Leasing GmbH Autoproducten Europa Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit

Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V. Voeding & detailhandel Opkomende markten Arbeidsrechten en Corruptie
Wal-Mart Stores Inc Voeding & detailhandel Noord-Amerika Arbeidsrechten en Milieu
William Hill Plc1 Dienstverlening Europa Klant- en productintegriteit
Wynn Macau Ltd Dienstverlening Azië-Pacific Klant- en productintegriteit
Wynn Resorts Ltd Dienstverlening Noord-Amerika Klant- en productintegriteit
Yanzhou Coal Mining Company Ltd Energie Opkomende markten Milieu
Zijin Mining Group Company Ltd Grondstoffen Opkomende markten Mensenrechten en Milieu
1 Hoewel dit bedrijf op dit moment niet in ACTIAMs beleggingsuniversum voorkomt, heeft ACTIAM het onderzocht naar aanleiding van signalen van omstreden

activiteiten. Als resultaat van dit onderzoek is besloten het bedrijf preventief uit te sluiten van investeringen.

APPENDIX 17



4.2 HUIDIGE UITSLUITINGEN (STAATSOBLIGATIES)

Land EU- OF VN-WAPENEMBARGO'S
FREEDOM HOUSE "NIET

VRIJ"

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
CORRUPTIONS PERCEPTIONS

INDEX
WERELDBANK WORLD

GOVERNANCE INDICATORS

Afghanistan X X X
Algerije X X
Angola X X X
Azerbeidzjan X X X
Bahrein X
Bangladesh X X
Bolivia X
Brunei X
Burundi X X X
Cambodja X X X
Centraal-Afrikaanse Republiek X X X X
China X X
Cuba X X
Democratische Republiek Congo X X X
Djibouti X X
Dominicaanse Republiek X
Ecuador X X
Egypte X X X
Equatoriaal Guinea X X
Eritrea X X X X
Ethiopië X X
Gabon X X
Gambia X X X
Guatemala X X
Guinea X X
Guinea-Bissau X X
Haïti X X
Honduras X X
Irak X X X
Iran X X X X
Israël X1

Ivoorkust X
Jemen X X X X
Kameroen X X X
Kazachstan X X
Kenia X X
Kirgizië X X
Komoren X X
Laos X X X
Libanon X X
Liberia X
Libië X X X X
Madagaskar X X
Malawi X X
Mali X
Marokko X1

Mauritanië X X X
Mexico X
Moldavië X1 X
Mozambique X X
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Land EU- OF VN-WAPENEMBARGO'S
FREEDOM HOUSE "NIET

VRIJ"

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
CORRUPTIONS PERCEPTIONS

INDEX
WERELDBANK WORLD

GOVERNANCE INDICATORS

Myanmar X X X
Nepal X X
Nicaragua X X
Niger X
Nigeria X X
Noord-Korea X X X X
Oeganda X X X
Oekraïne X1 X X
Oezbekistan X X X
Oman X
Oost-Timor X X
Pakistan X1 X
Palestina (West Bank en Gaza) X X
Papoea-Nieuw-Guinea X X
Paraguay X X
Qatar X
Republiek Congo X X X
Rusland X X X X
Rwanda X
Saoedi-Arabië X
Sierra Leone X X
Soedan X X X X
Somalië X X X X
Swaziland X X
Syrië X X X X
Tadzjikistan X X X
Thailand X
Togo X X
Tsjaad X X X
Turkije X
Turkmenistan X X X
Venezuela X X X
Verenigde Arabische Emiraten
(VAE)

X

Vietnam X
Wit-Rusland X X X
Zimbabwe X X X
Zuid-Soedan X X X X
1 Deze landen worden als ‘vrij’ beschouwd door Freedom House, maar betwiste gebieden binnen hun grenzen worden beschouwd als ‘niet vrij’.
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5 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 deze presentatie en/of 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
toekomst. 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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