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Maatschappelijk verantwoord beleggen volgens PME
1. PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:
Environment (milieu), Social (sociale omstandigheden) en Governance (goed ondernemingsbestuur).
2. PME belegt niet in ondernemingen die producten maken die in strijd zijn met door Nederland ondertekende
internationale verdragen. Ook beleggen we niet in landen die in strijd handelen met de internationale verdragen
of die op de sanctielijsten van de Verenigde Naties of de Europese Unie staan.
3. PME houdt met de beleggingen zoveel mogelijk rekening met ESG-criteria. Als een bedrijf zich echter niet aan
de internationale verdragen houdt of aan de richtlijnen uit ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid,
dan maken we actief gebruik van onze aandeelhoudersrechten om tot verbeteringen aan te zetten. Dat moet wel
tot resultaat leiden. Anders besluiten we alsnog om uit dat bedrijf te stappen.
4. PME houdt rekening met de maatschappelijke gevolgen van het beleggingsbeleid. We willen voorkomen dat
onze beleggingen bijdragen aan het ontstaan of vergroten van maatschappelijke problemen. Liever nog dragen
we met onze beleggingen juist bij aan het oplossen van maatschappelijke kwesties. Bedrijven moeten zich
bijvoorbeeld bewust zijn van de effecten die zij hebben op milieu, natuur en biodiversiteit en op zoek gaan naar
milieuvriendelijke processen en technologieën.
5. PME respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aanverwante verdragen. Ook hanteren
we de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. We zetten ons bijvoor
beeld in voor vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, maar ook voor het
uitbannen van elke vorm van gedwongen arbeid, kinderarbeid en arbeidsdiscriminatie. We houden ons ook aan het
Milieuverdrag dat in 1992 in Rio de Janeiro is gesloten.
6. PME wil dat bedrijven zich houden aan de OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen. Die regels
geven aan wat er van bedrijven wordt verwacht bij het (internationaal) zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld als het gaat om kwesties als mensenrechten, kinderarbeid en het
nemen van verantwoordelijkheid in de hele keten.
7. PME wil graag bijdragen aan economische stabiliteit en duurzame economische groei. We verwachten daarom
van de ondernemingen en landen waarin we beleggen dat zij zich inzetten voor de creatie van economische
waarde op (middel)lange termijn.
8. PME gaat in gesprek met bedrijven die zich schuldig maken aan omkoping, corruptie, kartelvorming, afpersing
en andere vormen van marktmisbruik op welke manier dan ook en stimuleert hen nadrukkelijk om hiermee te
stoppen. Dit geldt ook voor bedrijven die normen op het gebied van milieu, arbeid of mensenrechten schenden.
9. PME wil graag dat de ondernemingen waarin wordt belegd hun corporate governance op een solide wijze vormgeven. Dat betekent dat bedrijven op een goede manier omgaan met aspecten als onafhankelijk toezicht op de
onderneming, een gepast beloningsbeleid, het respecteren van nationale wet- en regelgeving en aandacht voor
de rechten van (minderheids)aandeelhouders.
10. PME maakt bewuste keuzes. Bij twijfel en/of dilemma’s maken we een gewetensvolle, ethische keuze. Daarbij ba
seren we onszelf op ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid zoals hierboven omschreven.

1

Voorwoord

Interview met Marcel Andringa

Principes en pijlers

Business cases van ondernemingen aangesloten bij PME
Vooruitblik 2016

Uitsluitingslijst ultimo 2015

Actief aandeelhouderschap

ESG-integratie

Uitsluiting

Principles for Responsible Investment

Impactbeleggingen

Beleggen in Nederland
Begrippenlijst

Colofon

Voorwoord
Pensioengeld moet belegd worden. De ingelegde pensioenpremie alleen is niet voldoende om te zorgen voor een goed
pensioen. Een veel groter deel van het uiteindelijke pensioen komt uit het rendement op de beleggingen. PME belegt ruim
€ 40,4 miljard. De beleggingsopbrengsten zijn onontbeerlijk voor een goed pensioen nu en in de toekomst. Het behalen
van een goed rendement tegen verantwoorde risico’s is dan ook de eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid die PME
als belegger heeft. Dat we daar iedere dag ons uiterste best voor doen, is onze belofte aan al onze deelnemers.

Kwaliteit van leven behouden
Met die verantwoordelijkheid in gedachte, wil PME zo verantwoord mogelijk beleggen. Want voor een plezierige oude
dag is meer nodig dan geld alleen. Het is belangrijk dat de wereld waarin wij leven de kwaliteit behoudt waarop we zijn
gaan vertrouwen. Met goede gezondheidszorg, veiligheid en een schone omgeving. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat
ondernemingen en landen die fatsoenlijk omgaan met de mensen met wie en de omgeving waarmee ze te maken hebben,
uiteindelijk de beste bijdrage leveren aan een gezonde economische ontwikkeling. Uit onderzoek in het afgelopen jaar
kwam opnieuw naar voren dat ook onze deelnemers het belangrijk vinden dat hun pensioengeld een voldoende financieel
rendement oplevert, en dat dit gepaard moet gaan met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

CO2-voetafdruk
De bedrijven in de Metalektro behoren tot de maakindustrie. Zoals u in dit verslag kunt lezen, zijn zij zich bewust van de
noodzaak van efficiënter en zorgvuldiger omgaan met energie en schaarse aardmetalen en grondstoffen. Ook denkt een
aantal al na over mogelijke consequenties van klimaatverandering.
PME trekt zich niet terug uit bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstoffen. Die brandstoffen zullen we komende jaren
nog hard nodig hebben. Wel zullen we in gesprek moeten gaan met die bedrijven om te bekijken hoe zij met innovatieve
oplossingen en milieuvriendelijkere technieken hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen. Als zij dit doen, wordt ook de
CO2-voetafdruk van onze beleggingsportefeuille kleiner. PME houdt die voetafdruk vanaf 2015 jaarlijks bij.
Waar we als belegger invloed kunnen uitoefenen om een betere wereld dichterbij te brengen, zullen we dat niet nalaten.
Dat biedt volgens ons het beste uitzicht op een goed langetermijnrendement en een stabiele en welvarende economie.
In dit jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen leest u hoe wij het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan
onze verantwoordelijkheid.
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Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder bij PME:
‘Financieel en maatschappelijk rendement horen bij elkaar’
Marcel Andringa is sinds 1 september 2014 uitvoerend bestuurder bij PME en verantwoordelijk voor het vermogensbeheer. Hij houdt het hoofd koel bij alle uitdagingen waar de pensioensector op dit moment mee te maken heeft.
‘De grote uitdaging is natuurlijk de erg lage rente, maar de volatiliteit op de financiële markten is een gegeven, die is er
altijd geweest. Onzekerheid en beweeglijkheid horen erbij en dat betekent dat je je beleggingen goed moet spreiden.’

Marcel Andringa

Dialoog met dertig bedrijven
Voor Andringa is er geen tegenstelling tussen voldoende rendement en maatschappelijk verantwoord beleggen.
‘Het hoort bij elkaar en daar geloven onze deelnemers ook in, zo blijkt uit de enquêtes die wij onder de deelnemers
houden. Een voldoende rendement om de pensioenen te betalen, daar sta je als pensioenfonds voor, én we willen onze
maatschappelijke rol nemen.’
Voor hem betekent dat een goed beleid opstellen en bewuste keuzes maken. ‘Zo hebben wij besloten om actief te gaan
beleggen in dertig bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid. Wij geloven dat die duurzame bedrijven, die daarnaast
ook uitstekende financiële resultaten hebben, dat ook in de toekomst zullen doen. Zij zijn immers al zo bewust bezig met de
kansen en bedreigingen van de toekomst. Met de dertig ondernemingen die we hebben geselecteerd op hun financiële en duurzaamheidsprestaties gaan we ook bewust een dialoog aan. We willen ze beter leren kennen om daardoor ook beter
te zien waar ze allemaal mee bezig zijn met het oog op de uitdagingen van de toekomst.’
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Vier pijlers
Tegelijkertijd blijft PME vasthouden aan zijn vier pijlers voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid: actief
aandeelhouderschap, integratie van milieu-, sociale - en governancecriteria, ook wel ESG genoemd, uitsluiting en impactbeleggen. Impactbeleggen blijkt in de praktijk nog wel lastig, zo vertelt Andringa. ‘Er circuleren verschillende definities over
impactbeleggen en wij willen met onze beleggingen in deze categorie echt een verschil maken. Dit betekent kiezen voor
projecten die bij de eigen identiteit van PME en zijn deelnemers passen en een voldoende rendement opleveren. In 2015
hebben we die nog niet gevonden, maar we zijn wel in gesprek geraakt met andere impactinvesteerders om te onderzoeken hoe wij op lange termijn nauw kunnen samenwerken op dit gebied. Dat vergroot het effect en zorgt ook voor lagere
beleggingskosten.’
Andringa is een voorstander van samenwerken tussen pensioenfondsen, ook op het gebied van actief aandeelhouderschap. Hij is lid van het algemeen bestuur van Eumedion, de organisatie die de belangen van institutionele beleggers
vertegenwoordigt op het gebied van corporate governance en sinds een aantal jaren ook op milieu- en sociaal gebied.
‘Het is belangrijk dat pensioenfondsen de bestuurders van bedrijven waarin ze beleggen aanspreken op het bedrijfsbeleid.
Wij hebben als PME drie speerpunten benoemd waar wij de bedrijven op willen aanspreken: klimaatbeleid, het beleid voor
sociale en arbeidsomstandigheden en het beloningsbeleid. We hebben uitdrukkelijk de doelstelling dat als we hierover
met het management van een bedrijf in dialoog gaan, we willen dat het zijn beleid aanpast en verbetert. Als het management dat niet doet, kan dat uiteindelijk betekenen dat we onze aandelen verkopen. Dat doen we niet graag, maar soms is
dat de consequentie van een jarenlange dialoog. Bedrijven die bijvoorbeeld een slechte governance hebben, presteren
ook op andere gebieden minder goed, zo leert de ervaring.’
Op dit moment sluiten we vooral landen en bedrijven uit die zich niet aan de internationale regels houden, bijvoorbeeld
onderdelen van clustermunitie produceren of het niet zo nauw nemen met de mensenrechten.

Klimaatrisico’s
Het klimaatrisico is sinds de Klimaattop in Parijs nog hoger op de agenda van pensioenfondsen en andere institutionele
beleggers wereldwijd komen te staan. Ook bij De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder van de pensioensector,
die begin maart met een notitie over energie en klimaat kwam.
PME is al langer bezig met het bekijken van de klimaatrisico’s in de portefeuille. ‘PME heeft als ondertekenaar van de Montreal
Pledge beloofd om elk jaar de CO2-voetafdruk van de aandelen bekend te maken. In 2015 hebben we dat voor het eerst
gedaan. De volgende stap is dan te kijken hoe we die voetafdruk kunnen verminderen, bij aandelen maar ook breder.
We hebben al een voordeel ten opzichte van een aantal andere pensioenfondsen omdat we al een aantal jaren niet meer in
grondstoffen beleggen. Dat was toch 5% van de beleggingen en daar was olie weer een heel groot deel van.’

PME en klimaatrisico’s
PME gaat actief klimaatrisico’s beheersen door 1) jaarlijks de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille te meten
en te publiceren 2) de dialoog aan te gaan met de tien grootste CO2-uitstoters van die portefeuille, met overheden en
met overige wet- en regelmakers inzake effectieve en efficiënte klimaatregulering 3) externe managers te verzoeken
om CO2-uitstoot van hun portefeuille voor zover mogelijk verder inzichtelijk en meetbaar te maken. Het resultaat hiervan
biedt een stevige basis voor de verdere uitvoering van het beleid voor verantwoord beleggen.
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Principes en pijlers
PME gelooft dat financieel en maatschappelijk rendement van beleggingen elkaar kunnen versterken. Het gaat tenslotte
niet alleen om het zorgen voor een pensioenuitkering maar ook of een gepensioneerde met zijn of haar geld in een maatschappij leeft waar wonen, zorg, energie en de leuke dingen van het leven nog betaalbaar zijn. Beide doelstellingen zijn
belangrijk voor PME, evenals voor de deelnemers, gepensioneerden en werkgevers van het fonds. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit peilingen onder deze groepen. Slechts een heel klein deel van de ondervraagden hecht alleen waarde aan het rendement op de beleggingen; veel meer mensen vinden van belang dat er maatschappelijk verantwoord wordt belegd (met
behoud van het resultaat). Duidelijk is dat de beleggingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van leven.
Om de negatieve effecten op mens, milieu en maatschappij van ondernemingen te beperken, heeft PME beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) geformuleerd. Dit beleid is afgeleid van de Principles for Responsible Investment
(PRI) van de Verenigde Naties. Deze principes hebben betrekking op:
• het integreren van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance, ofwel milieu, sociaal en goed bestuur) in beleggings
beslissingen;
• het nemen van verantwoordelijkheid als aandeelhouder; en
• het rapporteren over het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.
PME is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Aan de basis daarvan
ligt de gedachte dat milieu, sociale factoren en goed bestuur het resultaat van de beleggingen van het fonds beïnvloeden.
De PRI bestaat uit zes principes die te vinden zijn in bijlage 3 op pagina X. Het toepassen van deze principes verenigt de
belangen van pensioenfondsen en de samenleving. Deze zes principes voor verantwoord beleggen zijn door meer dan
1.280 investeerders wereldwijd ondertekend. Daarmee zijn ze een belangrijk middel om verantwoord beleggen wereldwijd
te stimuleren.
PME hanteert vier pijlers om verantwoord beleggen in praktijk te brengen:
1. Uitsluiting: er wordt niet belegd in bedrijven of landen die niet in overeenstemming met internationale verdragen handelen;
2. ESG-integratie: het toepassen van criteria voor milieu-, sociaal en goed bestuur beleid;
3. Actief aandeelhouderschap: PME stemt op aandeelhoudersvergaderingen, gaat waar nodig met de onderneming in gesprek over economische en ESG-factoren, neemt juridische stappen om schades te verhalen en sluit bedrijven en landen
uit als daar een reden voor is;
4. Impactbeleggingen: in 2015 heeft PME de eerste stappen op dit gebied gezet.
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Actief aandeelhouderschap
Actief aandeelhouderschap betekent dat PME ondernemingen aanspreekt op hun beleid en activiteiten. De Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft internationale richtlijnen voor multinationale ondernemingen
die PME handvatten bieden om met kwesties zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu om
te gaan. Wij vullen ons actief aandeelhouderschap in door de dialoog aan te gaan met bedrijven waar wij in beleggen.
Daarnaast stemmen wij op aandeelhoudersvergaderingen in binnen- en buitenland en nemen we als dat nodig is deel aan
juridische procedures.
PME heeft binnen de Europese aandelenportefeuille een nieuwe beleggingsstrategie onder de naam ‘De Betrokken Belegger’
opgezet. Deze strategie integreert analyses van bedrijven op milieu-, sociaal en goed bestuur (ESG) gebied volledig in het
beleggingsproces. De portefeuille is in opbouw en betreft een compacte portefeuille van ongeveer dertig beursgenoteerde
ondernemingen. De portefeuille zal bestaan uit Europese aandelen die zich kenmerken door een hoge mate van financiële
soliditeit en sterke ESG-karakteristieken. Daarnaast zal er een actieve dialoog gevoerd worden met de besturen van de
ondernemingen over de bedrijfsvoering.
De doelstelling van de portefeuille luidt: ‘Als een betrokken belegger streven naar een goed rendement en een lager financieel risico en betrokken zijn bij maatschappelijk verantwoorde bedrijfsactiviteiten. Het doel hiervan is bij te dragen aan een
stabiele en duurzame samenleving’. Om aan de doelstellingen te voldoen wordt een lange beleggingshorizon van tien jaar
gehanteerd. Vanaf medio 2015 is PME begonnen met de selectie van aandelen. De feitelijke aankoop van de eerste tien
ondernemingen heeft plaatsgevonden in december 2015. In 2016 zal dit toenemen naar uiteindelijk 30 aandelen.
De betrokkenheid van PME uit zich in een actieve, meedenkende rol ten aanzien van alle bedrijfsmatige processen en
ESG-activiteiten. PME wil een constructief en kritisch klankbord zijn van het management van de bedrijven waarin we
beleggen. Daarom blijven wij de ontwikkeling van de onderneming volgen. Zo kunnen wij bepalen of er voldaan wordt aan
de criteria op basis waarvan de onderneming aanvankelijk werd geselecteerd.

Dialoogprogramma
Voor de invulling van het actief aandeelhouderschap maakt PME gebruik van alle beschikbare instrumenten. Dat zijn stemmen
op aandeelhoudersvergaderingen, de dialoog aangaan met ondernemingen en waar nodig juridische procedures inzetten.
Van deze drie instrumenten neemt het dialoogprogramma een zeer belangrijke plaats in. PME beoogt met zijn dialoog
programma de volgende doelen te bereiken:
• het stimuleren van waardecreatie op de lange termijn en het voorkomen van beleggingsverliezen als gevolg van slecht
beleid van ondernemingen op het milieu, sociaal en bestuurlijk gebied, de zogenoemde ESG-prestaties;
• het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de ondernemingen waarin PME belegt;
• voldoen aan wettelijke verplichtingen.
PME voert met drie groepen ondernemingen een dialoog:
• ondernemingen die in strijd handelen met de leidende beginselen;
• ondernemingen die risico’s lopen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG-factoren);
• enkele Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
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Om de voortgang van bedrijven te volgen gebruikt PME een monitoringtool. Op basis van de volgende onderwerpen
worden bedrijven beoordeeld:
• de strategie van de onderneming;
• bedrijfsethiek (hoe voorkomt een bedrijf corruptie);
• goed ondernemingsbestuur (verantwoord beloningsbeleid, onafhankelijk toezicht);
• milieu en mensenrechten;
• voeding en gezondheid;
• sociale en arbeidsrechten;
• openbare verslaglegging.
Gesprekken vinden schriftelijk, telefonisch en op basis van een persoonlijke ontmoeting plaats. Deze dialogen kunnen ook
plaatsvinden in samenwerking met andere vermogensbeheerders, nationaal en internationaal. Als een onderneming niet
kan of niet wil verbeteren dan belegt PME niet meer in dat bedrijf.

Evaluatie dialoogprogramma
PME heeft zijn dialoogprogramma geëvalueerd. Er is besloten om met minder bedrijven de dialoog aan te gaan, maar de
dialoog met de overgebleven bedrijven te intensiveren. PME gaat meer de nadruk leggen op de kwaliteit van de dialoog
en minder op de kwantiteit. Dat betekent dat er meer nadruk komt te liggen op een aantal belangrijke thema’s, sectoren of
landen. Daarnaast kan PME besluiten om voor een bepaalde periode thema’s, sectoren of landen als speerpunt te maken,
bijvoorbeeld als gevolg van een incident.
De thema’s zijn: Klimaatverandering, Mens & Recht en Beloningsbeleid.

Klimaatverandering
Het klimaat verandert en helaas moeten we met zijn allen constateren dat de invloed van de mens en zijn uitstoot van
broeikasgassen zeer waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken daarvan zijn. Dat betekent dat we een aantal zaken moeten
veranderen. Klimaatverandering vormt een reëel risico, maar biedt ook kansen voor pensioenfondsen in alle beleggings
categorieën en voor alle looptijden, ook op de korte termijn. Wereldwijd maken landen afspraken om de uitstoot van CO2
te verminderen en geleidelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen. Dat betekent dat energie-efficiëntie
en de groei van hernieuwbare energie gestimuleerd moet worden. Deze mondiale afspraken kunnen een belangrijke invloed op bepaalde sectoren hebben.
Daarnaast is het toenemend aantal natuurgerelateerde rampen, zoals overstromingen, verdroging en verwoestijning, van
invloed op het bezit van bedrijven. Denk hierbij aan schade aan land en productiefaciliteiten. Ook kan klimaatverandering
een groot effect hebben op natuurlijke hulpbronnen die bedrijven nodig hebben om hun producten te maken. Denk hierbij
aan waterschaarste, het falen van oogsten of het verlies van bosarealen en visgronden.
Pensioenfondsen kunnen zichzelf niet helemaal afschermen van de invloed van klimaatverandering op hun beleggingen.
Maar bedrijven die goed voorbereid zijn en/of een strategie hebben om te profiteren van de kansen die klimaatverandering
biedt, zullen op de lange termijn weerbaarder zijn om met de gevolgen daarvan om te gaan. Zij zullen dus succesvoller
kunnen zijn.
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Mens & Recht
Het thema Mens & Recht bestrijkt arbeidsrechten, gezondheid en veiligheid en mensenrechten. Onze sector weet als geen
ander dat gezondheid en veiligheid op het werk een heel belangrijk onderwerp is en we willen dat ook laten zien in de
criteria voor ons beleggingsbeleid. Daarnaast vinden we goed omgaan met de gemeenschap van groot belang voor duurzaam succes van ondernemingen. Geen bescherming van fundamentele mensen- en arbeidsrechten, slecht presteren op
het gebied van veiligheid en het niet goed kunnen onderhouden van relaties met de omgeving waar een onderneming
gevestigd is, kunnen terecht leiden tot ontevredenheid bij de lokale bevolking. Zo kunnen ondernemingen hun bestaansrecht om daar te zijn verliezen.
Als een onderneming op die manier slecht in het nieuws komt en wordt aangesproken door maatschappelijke organisaties,
gaat dat gepaard met enorme reputatierisico’s. Dat kan consequenties hebben voor de aandelenkoers en ook het vermogen
van het bedrijf om goed zaken te doen met andere ondernemingen en om getalenteerd personeel aan te trekken. Deze risico’s
gelden voor de onderneming zelf, maar ook voor de leveranciers en klanten van het bedrijf. Dit heeft vanzelfsprekend
invloed op het rendement op de beleggingen. Echter, de keuze van PME voor het thema Mens & Recht is vooral ingegeven
vanuit de overtuiging dat met respect moet worden omgegaan met de mens, zijn rechten en omgeving.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid is relevant voor diverse sectoren, waaronder de financiële sector. PME neemt dit thema op in de gesprekken
die worden gevoerd binnen de verschillende sectoren. Er zal onder meer gekeken worden naar ondernemingen waarbij
de verhouding tussen de laagst betaalde werknemer en de hoogst betaalde bestuurder een bepaalde waarde overstijgt.
Dit thema heeft ook een nadrukkelijke plek in het stembeleid van PME. Tegelijkertijd is beloningsbeleid bij het selectie- en
monitoringproces van partijen die voor PME beleggen een belangrijk aandachtspunt.

Exploratie in het noordpoolgebied
In 2015 heeft PME deelgenomen aan een actieve dialoog met een aantal grote olie- en gasbedrijven over hoe zij omgaan
met de risico’s van het boren in het noordpoolgebied. We zijn op zich tevreden met de dialoog en het besluit van
Shell om ‘voor de voorzienbare toekomst’ te stoppen met olieboringen in het noordpoolgebied. Echter, PME blijft de
huidige olieprijzen en de operationele risico’s die boren in het noordpoolgebied met zich meebrengt zwaar wegen.
Op basis van de informatie die we nu ontvangen hebben, denken we nog na over mogelijke vervolgstappen hoe we
nog meer inzicht kunnen krijgen in de kansen en risico’s van olie- en gaswinning bij de Noordpool, zodat we een betere
keuze voor ons beleggingsbeleid kunnen maken.
PME wil dat olie- en gasbedrijven meer informatie geven over hun activiteiten in die regio. Van Shell, Exxon en ENI is als
resultaat van de dialoog informatie ontvangen, maar de kwaliteit en helderheid daarvan verschilde per onderneming.
Het Italiaanse olieconcern Eni houdt vast aan zijn plannen om eind dit jaar olie te gaan winnen in het Noordpool
gebied. En ook Exxon heeft daar nog activiteiten.
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Sjoemelsoftware Volkswagen
Het schandaal rond de zogenoemde sjoemelsoftware van Volkswagen heeft het afgelopen jaar volop onze aandacht
gehad. Volkswagen creëerde speciale software voor met name zijn dieselauto’s waardoor het leek dat ze aan de emissieeisen van de VS en Europa voldeden. Onze zorgen daarover zijn, in samenwerking met andere pensioenfondsen, per
brief aan VW geuit. De bestaande dialoog met Volkswagen wordt geïntensiveerd.
Twee ESG-onderzoeksbureaus hebben het bedrijf afgewaardeerd en dat heeft ook consequenties voor 2016. Zo heeft
Sustainalytics Volkswagen vanaf het eerste kwartaal 2016 een ‘Global Compact Violator’ beoordeling gegeven, wat
betekent dat het bedrijf niet langer de principes van Global Compact van de Verenigde Naties kan onderschrijven en
geen deel meer uitmaakt van de groep van 8.000 internationale ondernemingen die dat wel doen. Het onderzoeks
bureau MSCI heeft zijn rating flink verlaagd.

Mylan
Het afgelopen jaar heeft PME de dialoog met het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Mylan opgevoerd. Mylan levert
een van de drie middelen die in de Verenigde Staten gebruikt worden voor een injectie om de doodstraf uit te voeren.
De druk op Mylan, door onder andere PME, heeft ertoe geleid dat het bedrijf gaat verbieden dat zijn spierverslapper
rocuronium bromide wordt gebruikt voor dodelijke injecties in Amerikaanse gevangenissen.

BHP
In november 2015 zijn door een dambreuk en de daarop volgende modderoverstroming bij BHP Billiton’s Samarco-mijnbouwactiviteiten in Brazilië zeventien mensen overleden en 200 huizen verwoest. Er moesten 600 mensen geëvacueerd worden. De exacte oorzaak van het ongeval is nog onbekend. BHP stelt zich open en constructief op door
proactief de dialoog aan te gaan met institutionele beleggers en de Verenigde Naties. Er wordt gewerkt aan herstel en
er wordt onderhandeld over een schadevergoeding voor de beleggers van in het totaal $ 7 miljard.

Stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen
PME vindt het stemrecht een zeer belangrijk recht en voert een eigen stembeleid uit. Conform dit beleid heeft PME in 2015
1361 aandeelhoudersvergadering, in 53 landen gestemd. In sommige gevallen doet PME dit zelf en in andere gevallen
laten wij ons vertegenwoordigen door andere institutionele beleggers. Zo werken we onder andere nauw samen met leden
van Eumedion, een Nederlands samenwerkingsverband van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance.
Bedrijven waarin wordt belegd zijn binnen Eumedion over diverse penvoerders verdeeld. PME is penvoerder van Aegon,
Heineken, Unilever (Dutch AGM) en ABN AMRO. Door in Eumedion te participeren kan PME veel ondernemingen beïnvloeden.
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De onderstaande tabel geeft per onderwerp weer hoe PME in 2015 heeft gestemd.

Categorie
Bestuur (beloning commissarissen, aanstellen of
wegsturen bestuursleden etc.)
Operationele zaken (dividend goedkeuren,
decharge verlenen etc.)
Remuneratie vergoeding voor uitvoerende
bestuurders (opties, bonussen)
Kapitalisatie van de onderneming
Anti-overname maatregelen
Aandeelhoudersvoorstel - Samenstelling bestuur
Reorganisaties, fusies & overnames
Aandeelhoudersvoorstel - Operationele zaken
Aandeelhoudersvoorstel - Overige zaken
Aandeelhoudersvoorstel - Bestuurlijke aangelegenheden
Aandeelhoudersvoorstel - Gezondheid & Milieu
Aandeelhoudersvoorstel - Beloning bestuur
Totaal

Tegen

Voor

Onthouden

Totaal

800

2512

7

3319

110

1410

2

1522

481
165
11
19
11
5
1
3

170
400
62
46
46
20
22
12
13
4

1606

4717

651
565
73
65
57
25
23
15
13
4
9

6332

Als toelichting op het stemgedrag van PME bij beloningen: PME stemt tegen als niet goed is vastgelegd hoe wordt omgegaan
met variabele beloningen.
Als toelichting op het bovengenoemde stemgedrag geven we een aantal redenen waarom PME ervoor kiest om tegen te
stemmen. Bij de categorie bestuur stemt PME bijvoorbeeld tegen als niet goed is vastgelegd hoe wordt omgegaan met
variabele beloningen, maar ook als teveel commissarissen niet onafhankelijk zijn. Bij de categorie anti-overname maatregelen
kan het voorkomen dat naar de mening van PME teveel maatregelen worden genomen die de invloed van de aandeelhouder bij het accepteren van een overnamebod beperken. Tot slot stemt PME tegen overnames als het fonds er niet van
overtuigd is dat de overname in het belang van de aandeelhouder is.

10

Voorwoord

Interview met Marcel Andringa

Principes en pijlers

Business cases van ondernemingen aangesloten bij PME
Vooruitblik 2016

Uitsluitingslijst ultimo 2015

Actief aandeelhouderschap

ESG-integratie

Uitsluiting

Principles for Responsible Investment

Impactbeleggingen

Beleggen in Nederland
Begrippenlijst

Colofon

Samenwerken via Eumedion
PME is aangesloten bij de stichting Eumedion. De missie van Eumedion is het milieu-, sociale en goed bestuur (ESG)
beleid van beursvennootschappen en hun ESG-prestaties te verbeteren. Tegelijkertijd wil Eumedion haar deelnemers
stimuleren ook naar hun eigen ESG-prestaties te kijken. Ook wil zij de acceptatie en naleving van de standaarden en
richtlijnen op zowel het terrein van goed bestuur als duurzaamheid door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers bevorderen, vooral in Nederland en Europa.
Eumedion streeft ernaar dit doel te bereiken door onder andere:
• het bevorderen en organiseren van overleg tussen institutionele beleggers onderling en met beursgenoteerde
ondernemingen en hun belangenorganisaties;
• het organiseren van overleg met de Nederlandse overheid, instellingen van de Europese Unie, andere autoriteiten
en brancheorganisaties;
• het beïnvloeden van wet- en regelgeving;
• het verlenen van diensten aan de deelnemers op het terrein van goed bestuur en duurzaamheid;
• het organiseren van andere activiteiten, zoals seminars, symposia en rondetafels, die voor het doel van Eumedion
bevorderlijk zijn.
Alle institutionele beleggers die belangen hebben in Nederland kunnen deelnemer worden van Eumedion. In 2015
waren ongeveer 70 institutionele beleggers aangesloten. Zij hadden gezamenlijk een belegd vermogen van meer dan
€ 1.000 miljard onder hun beheer.

Juridische procedures
Helaas komt het nog regelmatig voor dat ondernemingen fraude plegen. Bijvoorbeeld met de jaarrekening, met informatie bij
de uitgifte van aandelen, door corruptie of andere misleidende informatie aan de aandeelhouders. Als PME in die bedrijven
heeft belegd, kan het voorkomen dat wij financiële schade daarvan ondervinden. Ons juridische programma zorgt ervoor
dat die schade of een deel daarvan op de onderneming kan worden verhaald. Dat kan zeker in de Verenigde Staten waar
dit een normale praktijk is. En we hebben de afgelopen jaren gezien dat ook in andere landen zo’n juridische procedure
succesvol kan zijn. Het juridische programma heeft ook een indirect effect: het draagt bij aan de verbetering van het ondernemingsbestuur en het risicomanagement bij beursgenoteerde ondernemingen.

MGM
Class actions zijn collectieve rechtszaken in Australië, Canada en de VS die zijn gericht op ondernemingen die wettelijke
overtredingen hebben begaan en daarmee financiële schade hebben veroorzaakt voor onze aandeelhouders.
PME doet mee in een class action tegen het Amerikaanse entertainmentbedrijf MGM Mirage. De aanklacht is dat het
bedrijf beleggers heeft misleid over de kosten van de ontwikkeling van het CityCenter-project in Las Vegas ter waarde
van 9 miljard dollar. Zo heeft MGM Mirage in 2007 onjuiste en misleidende mededelingen gedaan over vertragingen
in de ontwikkeling en constructiefouten en over kopers die zich hadden teruggetrokken. MGM Mirage heeft daardoor
op misleidende wijze een beroep gedaan op de kapitaalmarkt in een poging de sterk dalende koers een halt toe te
roepen. Dit leidde onder andere tot verdenking van handel met voorkennis.
In 2015 is na schorsing van de rechtbankprocedure eerder dat jaar, met alle betrokken partijen een schikkingstraject
gestart. Uitkomst van de mediation is dat alle partijen, waaronder PME, het schikkingsbedrag van 75 miljoen dollar
voor de totale class hebben geaccepteerd.
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Impactbeleggingen
Met impactbeleggingen streeft PME doelbewust naar het investeren in projecten die een goed financieel rendement en
positieve effecten (oftewel impact) op mens, milieu en maatschappij opleveren. PME heeft het afgelopen jaar in nauw
overleg met MN, onze fiduciair manager, onderzoek gedaan naar mogelijke thematische beleggingen. Hierover vindt nog
bestuurlijke besluitvorming plaats.

Business cases: Inspelen op verandering
Marjolein van Noort en Martine Holtkamp, Royal IHC:
‘Biedt positieve stimulansen aan ondernemingen’
Royal IHC maakt machines en schepen die grondstoffen uit de grond halen, nieuw land kunnen aanleggen en vaargeulen
dieper kunnen maken. Producten die het aardoppervlak kunnen verstoren. Tegelijkertijd wil IHC ook een maatschappelijk
verantwoord bedrijf zijn met aandacht voor duurzaam ondernemerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en voor
het milieu. Marjolein van Noort en Martine Holtkamp leggen uit dat het vinden van de juiste balans soms ingewikkeld kan zijn.
Van Noort: ‘Bij onze producten en diensten stellen wij onszelf een aantal vragen: welke impact heeft het? Is die acceptabel en zo niet: hoe kunnen we die schade dan zoveel mogelijk beperken? Daarbij is het belangrijk te weten wat
je klant doet en dat wij goed begrijpen wat er in onze keten gebeurt.’ Hoewel niet bij alle innovaties per se wordt
ingezet op duurzaamheid, is het bewustzijn bij IHC en de klanten wel al gericht op zuinig omgaan met energie en het
verkleinen van de impact, al dan niet ingegeven door strengere eisen van de overheid. Holtkamp: ‘Van een lagere
CO2-uitstoot wordt iedereen blij, dus spelen we met de ontwikkeling van nieuwe producten daarop in. Bijvoorbeeld
onze twee nieuwesleephopperzuigers op LNG.’ Sleephopperzuigers zijn baggerschepen die tot voor kort alleen op
diesel voeren, maar IHC ontwikkelde er twee op gas met daarmee een lagere CO2-uitstoot.
Een ander voorbeeld is de zorg voor onderwatergeluid van heihamers, die palen voor windmolens of olieplatforms
moeten heien. Van Noort: ‘Voor de heihamers heeft IHC IQIP een noise mitigation screen ontwikkeld en dat heeft
ons ook geholpen om de Duitse markt te veroveren. De overheid is daar strenger wat betreft onderwatergeluid.
Daarnaast hebben we nu ook de hydrohammer die de kracht van water gebruikt, wat ook weer duurzamer is.’
Gevraagd naar hun advies voor de pensioenfondsen, stellen Van Noort en Holtkamp dat ondernemingen waarin
pensioenfondsen beleggen de tijd moeten krijgen te veranderen en dat er meer positieve stimulansen moeten komen.
‘De wortel werkt beter dan de stok.’
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Maarten van Andel, PANalytical:
‘Alles terughalen voor recycling’
‘De mensheid heeft altijd een circulaire economie gehad’, zo opent Maarten van Andel, General Manager van het
bedrijf PANalytical, gevestigd in Almelo en Eindhoven en aangesloten bij PME. ‘We hebben alleen sinds de industriële
revolutie het systeem laten ontsporen: we zijn afval gaan produceren.’
PANalytical maakt instrumenten en sofware voor chemische analyses van alle soorten materialen. De klanten variëren
van de petrochemische industrie tot geneesmiddelproducenten. ‘Onze systemen kunnen analyseren wat er uit een
hoogoven of een pijpleiding komt en dragen zo bij aan het efficiënter en schoner maken van productieprocessen’,
aldus Van Andel.
In 2005 is PANalytical begonnen met het structureel reduceren van energiegebruik en CO2-uitstoot als onderdeel van
de meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3. Dat heeft geleid tot een besparings- en recyclingbeleid dat honderd
duizenden euro’s per jaar oplevert. Maar het is ook een indrukwekkend voorbeeld voor de circulaire economie, al vindt
Van Andel al dat gedoe om de term ‘circulaire economie’ overdreven. De aanpak levert zoveel financiële en milieuvoordelen op dat PANalytical ‘niet meer zonder zou kunnen’.
Van Andel somt de aanpak op: ‘Ten eerste recyclen wij onze eigen producten. Ons streven is om ze allemaal terug
te halen om te recyclen. Waar ze ook terecht komen, overal ter wereld, bij universiteiten, commerciële bedrijven, we
willen ze terug. Als daar een financiële incentive tegenover moet staan dan kan dat.’ PANalytical haalt nu al tussen
60 en 80% van zijn röntgenbuizen terug en wil naar de 100%. Uit de teruggehaalde producten haalt PANalytical veel
onderdelen die direct kunnen worden hergebruikt. Verder worden er edelmetalen en andere zeldzame materialen
teruggeleverd aan leveranciers. Daarnaast werkt het bedrijf met herbruikbare verpakkingen en doet het strikt aan
afvalscheiding, zodat recyclingbedrijven als Van Gansewinkel dat ook weer goed kunnen verwerken.
Volgens Van Andel is het voor onze toekomst heel belangrijk dat we echt beter met grondstoffen en met de aarde omgaan.
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Kor Foekens, Colt International B.V.:
‘Frisse lucht komt de productiviteit ten goede’
Van het concept de Frisse Fabriek, goede klimaatbeheersing in distributiecentra tot brandveiligheid in stallen voor de
maatlat duurzame veehouderij, het gaat bij Colt International allemaal om systemen die er voor zorgen dat mens en
dier veilig en gezond kunnen verblijven. Zelfs onder uitdagende omstandigheden. ‘Het idee achter de Frisse Fabriek’,
zo legt Kor Foekens, commercieel directeur van Colt International uit, ‘is ontstaan vanuit de gedachte dat als we oplossingen hebben voor frisse, dus goed geventileerde huizen en kantoren, we dat ook moeten kunnen voor fabrieken.’
Een van die fabrieken is de Roti in Amsterdam, waar al het GFT-afval wordt verzameld om biobrandstof van te maken.
Foekens: ‘Daar komen per dag honderden containers met frituurvet, fruit, groenten en ander weggegooid eten
binnen. De deksels staan de hele dag open. Door onze ventilatieoplossing ruikt het daar nu lekkerder dan bij uw
GFT-container thuis. En dat maakt het voor de medewerkers een stuk prettiger om daar te werken.’ Een andere groep
van medewerkers die profiteert van de innovatieve aanpak van Colt International zijn de mensen die in distributie
centra werken. Foekens: ‘In distributiecentra zijn veel mensen, veel computers en bijvoorbeeld vorkheftrucks.
Waar veel mensen werken en veel lampen en apparatuur zijn, kan het heel warm worden. Ook daar hebben we met
onze kennis en technieken gezorgd voor frisse lucht en dat komt de productiviteit ten goede.’
Te midden van alle klimaatoplossingen is een van de pijlers van Colt International ook brandveiligheid. Dit is brandveiligheid in de breedste zin van het woord. Ook in duurzame veeteelt. ‘Ook hier gaat het om zorgen voor verse lucht’,
zegt Foekens. ‘Onze brandveiligheidoplossingen voor de mens waren al gebaseerd op het zorgen voor vluchtmogelijkheden bij brand. Bij de duurzame veeteelt, dus waar het dierenwelzijn heel belangrijk is, werd tot voor kort veelal
gekozen voor bouwkundige brandveiligheid. Wij zorgen dat bij brand bijvoorbeeld varkens, die instinctief in een hoek
kruipen bij gevaar, ook weer door dat instinct gedwongen worden de frisse lucht op te zoeken en dus zo hun weg naar
buiten vinden.’ Verder is de brandveiligheidoplossing van Colt International sinds dit jaar opgenomen in de Maatlat
Duurzame Veehouderij (MDV).
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ESG-integratie
ESG staat voor Environmental, Social and Governance. ESG-integratie wil zeggen dat PME de beleidscriteria voor milieu,
sociale omstandigheden en goed bestuur toepast bij zijn beleggingsbeslissingen. Dit is een belangrijk onderdeel van het
verantwoord beleggingsbeleid en wordt door PME actief nagestreefd, bijvoorbeeld door de principes van verantwoord
beleggen van de mondiale beleggersorganisatie PRI te onderschrijven.
Het eerste principe van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties luidt: ‘Wij zullen milieu- en goed
bestuur aspecten betrekken bij ons beleggingsbeleid en onze investeringsbeslissingen.’ Wij bewaken dit principe door externe managers vragenlijsten voor te leggen en in kaart te brengen waar verbeteringen nodig zijn. Het consistente gebruik
van ESG-criteria heeft een aantal voordelen ten opzichte van het enkel uitsluiten van bedrijven in de portefeuille. Als een
bedrijf aantoonbaar slecht presteert op bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en milieugebied, dan kan PME besluiten hier
niet meer in te beleggen.
In 2015 is PME in nauwe samenwerking met fiduciair beheerder MN tot een consistent selectie- en evaluatieproces van
externe vastgoedmanagers gekomen, waarbij de volgende pijlers zijn vastgesteld:
1. committeren aan verantwoord beleggen op strategisch niveau;
2. ondertekening van de ESG-verklaring;
3. deelname aan de jaarlijkse GRESB-enquête;
4. bewijs en rapportage met betrekking tot implementatie en uitvoering van ESG beleid;
5. beleid met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen en/of certificeringen.

Private equity
PME belegt een deel van zijn vermogen via private equity fondsen. Zo kan PME investeren in bedrijven die niet publiek
verhandeld worden op een beurs. Het doel van de investeringen is om de prestaties en de kwaliteit van de onderneming zodanig te verbeteren, dat het bedrijf een aantal jaren later voor een hoger bedrag dan het aankoopbedrag kan
worden verkocht. Omdat deze beleggingen andere regels voor verantwoording aan belanghebbenden kennen, is het
belangrijk dat PME in dialoog is met de managers van deze fondsen. PME verwacht dat de private equity fondsen een
eigen ESG-beleid hebben en onze tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen zullen toepassen op hun
investeringen. Met fondsen die daar niet aan willen voldoen, zullen we niet meer samenwerken. Met de fondsen die
de veranderingen willen doorvoeren, wordt een dialoogprogramma ingezet. Ook verwacht PME dat de private equity
fondsen jaarlijks rapporteren over ESG-issues in de portefeuille en dat zij transparant zijn over de gemaakte kosten.
Wat betreft de beheerfee hanteren we een harde bovengrens van 1,75%.
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Uitsluiting
Voor het bepalen van uitgesloten ondernemingen en landen wordt gebruik gemaakt van het internationale onderzoeksbureau
Sustainalytics. Dit bureau onderzoekt welke ondernemingen en landen naar aanleiding van het door PME gedefinieerde
uitsluitingbeleid worden uitgesloten.

Bedrijven - nieuwe uitsluitingen
Orbital ATK
Alliant Techsystems (ATK) is gefuseerd met Orbital Sciences Corporation waardoor de nieuwe fusieonderneming Orbital
ATK op de uitsluitinglijst komt per 1 april 2015. Orbital ATK wordt uitgesloten op basis van betrokkenheid bij de productie
van clusterwapens.

S&T Dynamics
Het Zuid-Koreaanse S&T Dynamics is, volgens onderzoek door Sustainalytics, betrokken bij de productie van een systeem
dat antipersoonsmijnen verspreidt. Zuid-Korea is geen ondertekenaar van het Ottawa verdrag ter bestrijding van landmijnen
en is één van de weinige landen die dit wapen bezitten.

Walchandnagar Industries Limited
Walchandnagar Industries Limited (WIL) is betrokken bij het Indiase nucleaire programma. Het bedrijf produceert een
onderdeel van de Agni 5 nucleaire raket. Daarnaast is WIL ook betrokken bij de productie van een nucleaire onderzeeër.
Omdat India volgens het non-proliferatieverdrag geen kernwapens mag bezitten is WIL uitgesloten van investering.
In het afgelopen kwartaal is het uitgesloten Samsung Techwin van naam veranderd. De nieuwe naam luidt Hanwha Techwin.
Zie ook bijlage 1 Uitsluitingslijst.

Landen
Guinee-Bissau en de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn niet langer uitgesloten. Uit onderzoek blijkt dat sancties
niet (langer) gericht zijn tegen de landen of (politieke) leiders van de landen. Dit is één van de uitsluitingscriteria van PME.
In Guinee-Bissau zijn er sancties tegen een aantal leden van de politieke partij die de macht heeft. De president van GuinessBissau, Alpha Conde, is echter niet gesanctioneerd. Ook was het wapenembargo op het land al sinds april 2014 opgeheven.
In DRC is het wapenembargo nog wel van kracht maar hier zijn de afgelopen jaren de internationale sancties gewijzigd.
In de laatste wijziging zijn de beperkingen tegen de regering opgeheven, maar het embargo geldt nog wel voor enkele
rebellenbewegingen.
Zie ook bijlage 1 Uitsluitingslijst.
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Beleggen in Nederland
Naast verantwoord beleggen heeft PME een beleid om te beleggen in Nederland. PME staat positief tegenover beleggen
van pensioengelden in Nederland om zo een bijdrage te leveren aan de economische groei in Nederland. Uiteraard blijven
de doelstellingen om te zorgen voor een goed pensioen en een goed rendement te behalen tegen een beperkt risico
voorop staan.
In 2014 heeft PME samen met twaalf andere pensioenfondsen en verzekeraars de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII)
opgericht. De NLII moet het makkelijk en aantrekkelijk maken om te investeren in de Nederlandse zorg, infrastructuur,
woningbouw, MKB, onderwijs en duurzame energie. NLII doet zelf geen investeringen. De NLII brengt vraag en vermogen
bij elkaar en stimuleert daarmee investeringen in Nederland.
PME belegt van oudsher veel in Nederlands vastgoed, hypotheken en bedrijfsobligaties. In 2015 heeft PME € 1 miljard ter
beschikking gesteld aan de Dutch Mortgage Funding Company (DMFCO) om via het label MUNT Hypotheken in Nederlandse
woninghypotheken te investeren. Daarmee breidt PME zijn investering in Nederlandse hypotheken uit. Eind 2015 was circa
16,3%, dat wil zeggen bijna € 6,6 miljard van het vermogen, belegd in Nederland. We zijn een van de grootste vastgoed
beleggers in Nederland en zijn eigenaar van woningen, winkels en kantoren in Nederland. We streven naar een portefeuille
van duurzame gebouwen en stellen dus ook duurzaamheideisen bij aankopen. Zo hebben alle nieuw aangekochte woningen
een groen energielabel. Daarnaast wordt de bestaande portefeuille verduurzaamd zolang dit economisch rendabel is.

Overzicht beleggingen in Nederland

Categorie

NL

%

(bedragen x € 1 miljoen)

in NL binnen de categorie

Staatsobligaties
Credits
Hypotheken
Deposito’s
Onroerend goed
Aandelen
Overig

1.954
1.669
1.041
625
1.052
249
0

17,1%
29,0%
100,0%
56,1%
65,8%
1,7%
0,0%

Totaal NL

6.590

16,3%

40.450

100,0%

Totaal PME
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Vooruitblik
Als dit verslag over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) door PME gepubliceerd wordt, zijn we al weer een paar
maanden op weg in 2016. We hebben kunnen constateren dat het begin van 2016 – net zoals het begin van 2015 met de
aanslag op het Franse tijdschrift Charlie Hebdo – niet meevalt. Onzekerheden over de Chinese economie, verschrikkelijke
terroristische aanslagen over de hele wereld en een monetair beleid dat uitzonderlijk moeilijk is voor de pensioenfondsen.
Dat neemt niet weg dat de mensen van PME meer dan hun best blijven doen voor een rendement om de pensioenen nu en
de toekomst te kunnen blijven uitkeren, wat de uitdagende omstandigheden ook zijn. Zoals u in het interview met Marcel
Andringa heeft kunnen lezen, is het niet de volatiliteit van de markten die het uitdagend maakt, maar meer de uitzonderlijke
omstandigheden en gebeurtenissen waarmee we rekening moeten houden en op in moeten spelen.

Agendapunten 2016
Als we die even terzijde schuiven staat er voor 2016 een aantal zaken bij het beleid voor maatschappelijk verantwoord
beleggen op de agenda. PME gaat door met zijn vier pijlers voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid:
actief aandeelhouderschap, integratie van milieu-, sociale - en governancecriteria, ook wel ESG genoemd, uitsluiting en
impactbeleggen. Bij dat laatste blijkt het lastig om goed renderende projecten voor de impactinvesteringen te vinden.
PME is daar in 2015 mee begonnen en is nog niet tevreden met wat de zoektocht opleverde. Daar gaat het fonds in 2016
dan ook mee verder, waarbij de bewuste keuze is gemaakt om met andere pensioenfondsen samen te werken. Dat zou de
kosten kunnen verlagen.
Het einde van 2015 stond in het teken van de Klimaattop in Parijs, waar PME afgesproken heeft om niet alleen de CO2-voetdruk van de beleggingsportefeuille in de gaten te houden. Ook gaat het fonds proberen om die voetafdruk kleiner te maken.
Dit betekent dat in 2016 de dialoog met ondernemingen met een grote CO2-voetafdruk geïntensiveerd gaat worden.
Dat is ook waar de bedrijven van de deelnemers van PME mee bezig zijn, zoals we in dit verslag hebben kunnen zien.
Het is belangrijk om samen in te zetten op een economie die zuiniger met energie en grondstoffen omgaat en oplossingen
bedenkt. Daardoor wordt het voor andere ondernemingen ook gemakkelijker om dit te doen.
PME constateert een toenemende bewustwording wat betreft de risico’s die de klimaatverandering meebrengt voor de
Nederlandse economie. PME zal in 2016 zijn beleid herijken, waarbij de wensen van onze deelnemers worden betrokken.
Vanuit de maatschappij worden pensioenfondsen gevraagd meer inzicht te bieden in de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de overwegingen die zij maken om tot deze portefeuille te komen. Door op onze website informatie over
de samenstelling van de portefeuille te verstrekken, komen we tegemoet aan deze wens. Wij hopen dat het verstrekken van
inzicht meer draagvlak creëert en zo het begrip voor de gemaakte keuzes ondersteunt.
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Bijlage 1: Uitsluitingslijst ultimo 2015

Aandelen / Equities

Reden uitsluiting / Reason exclusion

Aeroteh SA
Aryt Industries Ltd
Ashot-Ashkelon Industries Ltd
BAE Systems PLC
China Aerospace International Holdings Ltd
China Spacesat Co Ltd
Elbit Systems Ltd
Gail India
General Dynamics Corp
Hanwha Chemical Corporation
Hanwha Corp
Hanwha Techwin (previously Samsung Techwin)
Larsen & Toubro Ltd
Motovilikha Plants JSC
Norinco International Cooperation Ltd

Antipersoonsmijnen
Anti Personnel mines

Chemische en Biologische wapens
Chemical and Biological Weapons

Clusterbom / Cluster weapons

Munitie met verarmd uranium
Depleted Uranium Ammunition

Nucleaire bom / Nuclear Weapons
Witte Fosfor / White Phosphorus

Dialoog niet succesvol
Dialogue not succesfull
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Reden uitsluiting / Reason exclusion

Orbital ATK
Poongsan Corp
Poongsan Holdings Corp
Rheinmetall AG
S&T Dynamics
Singapore Technologies Engineering Ltd
Textron Inc
Walchandnagar Industries Limited
Walmart

Obligaties / Bonds

Reden uitsluiting / Reason exclusion

Ashot -Ashkelon Industries Ltd
BAE Systems Finance Inc
BAE Systems Holdings Inc
BAE Systems PLC
Elbit Systems Ltd
Gail India
General Dynamics Corp
Hanwha Chemical Corporation

Antipersoonsmijnen
Anti Personnel mines

Chemische en Biologische wapens
Chemical and Biological Weapons

Clusterbom / Cluster weapons

Munitie met verarmd uranium
Depleted Uranium Ammunition

Nucleaire bom / Nuclear Weapons
Witte Fosfor / White Phosphorus

Dialoog niet succesvol
Dialogue not succesfull
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Reden uitsluiting / Reason exclusion

Hanwha Corp
Hanwha E&C
Hanwha Hotels & Resorts Co Ltd
Hanwha Techwin (previously Samsung Techwin)
L&T Finance Ltd
L&T InfraStructure Finance Co Ltd
Larsen & Toubro Ltd
Motovilikha Plants JSC
Orbital ATK
PMX Industries Inc
Poongsan Corp
Rheinmetall AG
ST Engineering Financial 1 Ltd
Textron Financial Corp
Textron Inc
Walmart

Antipersoonsmijnen
Anti Personnel mines

Chemische en Biologische wapens
Chemical and Biological Weapons

Clusterbom / Cluster weapons

Munitie met verarmd uranium
Depleted Uranium Ammunition

Nucleaire bom / Nuclear Weapons
Witte Fosfor / White Phosphorus

Dialoog niet succesvol
Dialogue not succesfull
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Bedrijven / Companies

Reden uitsluiting / Reason exclusion

Aalberts Industries NV

eigen sector / own sector

ASM International NV

eigen sector / own sector

ASM Pacific Technology Ltd

eigen sector / own sector

ASML Holding NV

eigen sector / own sector

Hunter Douglas NV

eigen sector / own sector

Koninklijke Philips Electronics NV

eigen sector / own sector

Neways Electronics International NV

eigen sector / own sector

RoyalReesink

eigen sector / own sector

TKH Group NV

eigen sector / own sector

Landen / Countries
Centraal-Afrikaanse Republiek/Central African Republic
Eritrea
Iran
Ivoorkust/Ivory Coast
Libië/Libya
Myanmar
Noord-Korea/ North Korea

Wapenembargo/Arms embargo
Aandelenstop/Asset freeze
Reisverbod/Travel ban
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Reden uitsluiting / Reason exclusion

Soedan/Sudan
Somalië/Somalia
Syrië/Syria
Wit-Rusland/ Belarus
Zimbabwe
Zuid-Soedan/South Sudan

Wapenembargo/Arms embargo
Aandelenstop/Asset freeze
Reisverbod/Travel ban
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Bijlage 2: Principles for Responsible Investment (PRI)
PME is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Aan de basis daarvan
ligt de gedachte dat milieu, sociale factoren en goed bestuur het resultaat van de beleggingen van het fonds beïnvloeden.
Het toepassen van deze principes verenigt de belangen van pensioenfonds en samenleving. Deze zes principes voor
verantwoord beleggen zijn door meer dan 1.280 institutionele beleggers wereldwijd ondertekend. Daarmee zijn ze een
belangrijk middel om verantwoord beleggen wereldwijd te stimuleren.
Principles for Responsible Investment:
1. Wij zullen milieu-, sociale en goed bestuur aspecten betrekken bij ons beleggingsbeleid en onze investeringsbeslissingen;
2. Wij zullen actief invulling geven aan ons aandeelhouderschap en daarbij milieu-, sociale en goed bestuur aspecten betrekken;
3. Wij streven naar openbaarheid over milieu-, sociale en goed bestuur aangelegenheden door de entiteiten waarin wij
investeren;
4. Wij streven naar acceptatie en implementatie van deze principes in de financiële sector;
5. Wij zullen samenwerken om de effectiviteit in de implementatie van deze principes te bevorderen;
6. Wij zullen rapporteren over de activiteiten en de voortgang bij de implementatie van deze principes.
Deze zes principes vormen, samen met internationale verdragen zoals de Verklaring van de Rechten van de Mens, de basis van
het beleid voor verantwoord beleggen van PME. In lijn met de PRI heeft PME tien principes geformuleerd, die de leidraad
vormen bij verantwoord beleggen. Deze tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen staan voorin dit jaarverslag
en op de website van PME.
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Begrippenlijst
Class action
In de wetgeving is een class action of een representatieve actie een vorm van een rechtszaak waar een grote groep mensen
collectief een vordering bij de rechter brengen of waar een klasse van verdachten vervolgd worden.

CO2-reductie
Het streven om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) te verminderen.

Compliance
Compliance is de functie binnen een organisatie die toeziet op naleving van wetten en regels die te maken hebben met de
bevordering en handhaving van de integriteit en professionaliteit van een organisatie en haar bestuurders en medewerkers
met als doel compliancerisico’s te beheersen en eventueel daaruit voortvloeiende schade te voorkomen dan wel te beperken.

ESG-criteria (in het Engels aangeduid als environmental, social and governance-criteria)
Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.

Fiduciair Manager
Een fiduciair manager houdt toezicht op, beheert en voert het beleggingsbeleid van een pensioenfonds uit.

Global Compact
De Global Compact is een speciaal programma van de Verenigde Naties voor internationale bedrijven. Bedrijven die hieraan
meedoen onderschrijven tien principes op het gebied van milieu, mensenrechten, ketenbeheer en integriteit die duurzame
ontwikkeling van de wereld moeten bevorderen.

Global Reporting Initiative
Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidverslaggeving opstelt.
In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties.

(Corporate) governance
Bij governance gaat het om hoe een onderneming wordt bestuurd. Belangrijk is hoe een onderneming efficiënt en verantwoord wordt geleid, waarbij het vooral ook gaat om de relatie met de belangrijkste belanghebbenden zoals de aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving.

GRESB
De GRESB is een onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark die het duurzaamheidbeleid van vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt.

ILO-normen
Normen van de International Labour Organisation. Deze organisatie werkt aan de verbetering van de positie van werkende
mensen. Dat doet zij door het opstellen van een stelsel van internationale arbeidsnormen, vastgelegd in verdragen en
aanbevelingen.

Impact beleggen
Investeringen die gericht zijn op het bewerkstelligen van een positieve maatschappelijke impact in aanvulling op een verantwoord rendement. Internationaal wordt hier gesproken over impact investments.
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Integriteit
Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden.

Key performance indicators (KPI’s)
Kritieke prestatie-indicatoren zijn variabelen waarmee een organisatie zijn voortgang kan monitoren.

Ketenverantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele keten van leveranciers en toeleveranciers.

Kyoto-verdrag
Om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 (koolstofdioxide), terug te dringen hebben landen van de Verenigde Naties
in 1997 in Kyoto (Japan) afspraken met elkaar gemaakt.

NCP
Het Nationaal Contactpunt (NCP) maakt bedrijven bekend met de OESO-richtlijnen en bevordert de toepassing ervan.
Ook worden meningsverschillen behandeld over de toepassing van de richtlijnen.

OESO-richtlijnen
De OESO-richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling waar ontwikkelde en opkomende
economieën lid van zijn, maken duidelijk wat er van bedrijven verwacht wordt bij het internationaal zakendoen op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden mogelijkheden en instrumenten voor bedrijven
om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid
of milieu.

PRI
Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties. Principes voor verantwoord beleggen die in samenspraak
met de sector zijn ontwikkeld en PRI is ook de organisatie waar meer dan 1.280 institutionele beleggers wereldwijd zijn
aangesloten.

Private equity
Investeringen in bedrijven die niet publiek verhandeld worden op een beurs.

Stakeholder(dialoog)
Stakeholders zijn partijen waarvan de belangen kunnen worden beïnvloed door de activiteiten van de organisatie, of die
zelf invloed op de belangen van de organisatie uitoefenen. De stakeholderdialoog is erop gericht om relevante thema’s,
belangen en standpunten te bespreken tussen het bedrijf enerzijds en de meest relevante stakeholder anderzijds.

Uitsluiting
Uitsluiting betekent dat in bepaalde ondernemingen niet wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld het uitsluiten van beleggingen
in ondernemingen die producten maken die de Nederlandse overheid als controversieel beschouwt, zoals producenten
van clusterbommen, landmijnen, biologische en chemische wapens.

Universal ownership
Door te beleggen in vele bedrijven over de gehele wereld spreekt men wel van mondiaal eigenaarschap.

Verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen (ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam beleggen of ethisch beleggen) is een
vorm van investeren waarbij de geldverstrekker de gevolgen voor mens en milieu laat meewegen in zijn investerings
beslissingen.
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