Engagementrapportage
Periode: 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016

Doel
Regelmatig benadert de ASN Bank ondernemingen waarin de ASN Beleggingsfondsen
beleggen, met een vraag of een verzoek. Het doel van dit engagement is de ondernemingen bewuster maken van hun duurzaamheidsprestaties en deze verbeteren. Het
duurzaamheidsbeleid van de ASN Bank geeft richting aan de onderwerpen waarover
het engagement plaatsvindt.

Verantwoordelijkheid en uitvoering
De afdeling Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek (DBO) is verantwoordelijk voor dit
engagement. Zij voert het engagement namens ASN Beleggingsinstellingen Beheer
B.V. (ABB), de directie van de ASN Beleggingsfondsen. DBO voert zelf het engagement
voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds. Kempen
Capital Management, de uitvoerende beheerder van het ASN Duurzaam Small &
Midcapfonds, voert het engagement voor dit fonds uit. Als onderdeel van het beleggingsbeleid van het fonds zet Kempen Capital Management de bedrijven actief aan
om meer werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit heeft
geen gevolgen voor de positie van deze bedrijven in het fonds.

Rapportage
DBO rapporteert elk kwartaal aan de directie van ABB over het gevoerde engagement.
Het rapport bevat drie tabellen:
Tabel 1	de ondernemingen die DBO en/of Kempen Capital Management nieuw
hebben benaderd in de verslagperiode.
Tabel 2	de ondernemingen waarmee DBO eerder in contact was en waarmee het
engagement nog loopt.
Tabel 3	de ondernemingen waarmee Kempen Capital Management engagement
heeft gevoerd.

Engagement
Tabel 1: Nieuw engagement
Bedrijf

Onderwerp

Datum

Actor

Resultaat

Becton Dickinson

Er is sprake van een misstand in Mexico waarbij milieuwetgeving is
overtreden.

7 juni

ASN Bank

Nog niet bekend

DSM

DSM Dyneema produceert beschermingsmateriaal dat in militaire kleding
en voertuigen gebruikt wordt. Mogelijk zijn deze producten in strijd met
ons beleid over wapens.

18 april en 30 mei

ASN Bank

Nog niet bekend

Heineken

In het boek Heineken in Afrika van Olivier van Beemen komen meerdere
controversen naar boven op het gebied van belastingbetaling in Afrika,
marketingpraktijk, en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

25 mei gesprek

Kempen

Nog niet bekend

Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

ASML

Rapportage CO2-uitstoot aan het Carbon Disclosure Project (CDP).

Negatief. ASML heeft aangegeven dat het de CDP-vragenlijst niet invult. Dit is niet de gewenste uitkomst, maar
ook geen reden om ASML te verwijderen uit het universum. Het bedrijf rapporteert zelf over zijn CO2-uitstoot
en heeft ook als doestelling om de uitstoot te verminderen. Dit is voldoende.

Coca-Cola HBC

Beleid tegen kinderarbeid uitbreiden met minimumleeftijd voor andere
typen kinderarbeid in overeenstemming met de standaarden van de
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Positief. In het beleid voor de eigen bedrijfsvoering tegen kinderarbeid noemde het bedrijf alleen de
leeftijdsgrens van 18 jaar voor gevaarlijk werk. Coca-Cola HBC heeft het beleid aangepast en heeft opgenomen
dat het ook bij andere vormen van kinderarbeid de standaarden van de ILO volgt.

Dunelm

De CEO en twee medewerkers van de Britse leverancier van Dunelm,
Kozee Sleep, zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij mensenhandel.
Gezien de ernst van de controverse hebben zowel de ASN Bank als
Kempen engagement gevoerd met Dunelm.

Positief. Toen Dunelm vernam dat er bij leverancier Kozee Sleep mogelijk sprake is van mensenhandel, heeft
het actie ondernomen. Dunelm heeft een audit laten uitvoeren en gesproken met de directie van Kozee Sleep.
Het heeft twee bedrijven geraadpleegd die ook gebruikmaakten van de leverancier en de leverancier hebben
geaudit. Ook heeft Dunelm zelf de fabriek bezocht. Ondanks het uitgebreide onderzoek door Dunelm is er
destijds geen bewijs naar voren gekomen dat er sprake was van mensenhandel. Toch heeft Dunelm besloten
geen gebruik meer te maken van de leverancier. Ook heeft het bedrijf laten weten dat het zich bewust is van
moderne slavernij. Het overweegt hoe het hoogrisicoleveranciers beter kan auditen.

Novo Nordisk

Ethisch handelen. Transparantie over betalingen aan
gezondheidsprofessionals en beloning van verkoopmedewerkers.

Nog niet bekend

AstraZeneca

Ethisch handelen. Transparantie over betalingen aan
gezondheidsprofessionals en beloning van verkoopmedewerkers.

Op 29 april heeft de ASN Bank vragen gesteld op de aandeelhoudersvergadering van AstraZeneca.
Het engagement loopt nog, en het resultaat is dus nog niet bekend.

GlaxoSmithKline

Ethisch handelen. Transparantie over betalingen aan
gezondheidsprofessionals en beloning van verkoopmedewerkers.

Op 5 mei heeft de ASN Bank vragen gesteld op de aandeelhoudersvergadering van GlaxoSmithKline.
Het engagement loopt nog, en het resultaat is dus nog niet bekend.

Tabel 3: Lopend engagement Kempen Capital Management
In het tweede kwartaal heeft Kempen geen engagement gevoerd met ondernemingen
waar al engagement mee liep.
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Tabel 2: Lopend engagement ASN Bank

