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“We hebben minder dan twee jaar om onze fouten
recht te zetten… Hoe groter de CO2-voetafdruk, hoe
groter het bereik, hoe groter de verantwoordelijkheid
om het voortouw te nemen” Greta Thunberg
Christiana Figueres, founding partner, Global Optimism, Verenigd Koninkrijk. François Villeroy de Galhau, gouverneur Banque de France.
Greta Thunberg, klimaatactivist, Kringlaskolan Södertälje, Zweden. John J. Haley, CEO, Willis Towers Watson, VS. Ngozi Okonjo-Iweala,
voorzitter, Gavi, The Vaccine Alliance, VS. Sprekers bij de sessie ‘Preparing for Climate Disruption’ bij de jaarvergadering 2019 van het World
Economic Forum in Davos, 25 januari 2019. Copyright World Economic Forum/Mattias Nutt

Positieve invloed uitoefenen
Vermogensbeheer is de laatste jaren volledig op de schop gegaan onder invloed
van de culturele veranderingen na de financieel-economische crisis, de opkomst
van de technologie, de toename van de wet- en regelgeving en de groei van de
opkomende markten. Het ingrijpendst (en ook het spannendst) is de discussie
over ‘purpose’. In de hele financiële sector groeit het besef dat financieel
rendement weliswaar een doel is, maar dat we ook moeten analyseren hoe
onze acties in de wereld doorwerken of wat gebrek aan actie voor effect heeft.
Bij BMO Global Asset Management zien we de Sustainable Development
Goals (SDG’s) als complementair raamwerk voor de signalering van belangrijke
internationale uitdagingen en oplossingen daarvoor. In dit verslag beschrijven
we hoe we met engagement bijdragen aan de SDG’s en tegelijkertijd ook
financieel-materiële risico’s aanpakken. Via onze beleggingsproducten stellen we
onze klanten in staat om kapitaal in duurzame oplossingen te investeren, onder
andere in ons recent gelanceerde BMO SDG Engagement Global Equity Fund.
We zijn trots op de pioniersfunctie verantwoord beleggen van BMO Global
Asset Management. Dat we daar deel van mogen uitmaken en dat we ons
mogen inzetten om verandering te stimuleren in onze vijf belangrijkste thema’s
voor 2019: bescherming kwetsbare arbeidskrachten, gendergelijkheid, klimaat,
biodiversiteit en water, en antimicrobiële resistentie.

Alice Evans

Claudia Wearmouth

Director, Co-Head,
Responsible
Investment

Director, Co-Head,
Responsible
Investment

“Ik ben er trots op dat ik leiding geef aan een onderneming waarin de strategie
om ESG draait. Ik verheug me erop met onze verantwoord-beleggen benadering
verschil te kunnen maken.” Kristi Mitchem, CEO, BMO Global Asset Management

De waarde van beleggingen en de inkomsten daarvan kan als gevolg van markt- of valutabewegingen
zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen.
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Ons engagement in 2018
De hoeksteen van onze totaalbenadering van beleggen: het direct aanspreken van ondernemingen
op duurzaamheidspunten die de grootste bedreigingen vormen (of kansen bieden) voor de
aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

1251

665

46

acties

bedrijven

landen

In 2018 hebben we 665 ondernemingen direct op diverse punten op het
gebied van milieu maatschappij en corporate governance aangesproken.

Milieu: Van onze engagementacties was 20% gericht op het milieu.
Klimaatverandering staat nog altijd volop in de schijnwerpers.
Het onderwerp stond door extreme weeromstandigheden en
de internationale roep om de CO2-uitstoot te verminderen
wereldwijd met stip op 1. We zijn actief in gesprek met bedrijven in
uiteenlopende sectoren die sterk aan het probleem zijn blootgesteld.
Onderwerp van gesprek: emissiebeheer, aanpassing, innovatie en
klimaatrapportages. Behalve over klimaatverandering hebben we
het met relevante bedrijven over de aanpak van plastic vervuiling. Op
dat laatste punt zijn de publieke bewustwording en actie (en dus ook
de bedrijfsrisico’s) het afgelopen jaar als een sneeuwbal gegroeid.
Maatschappij: Van ons engagement ging 40% over sociale
thema’s. Vooral aan arbeidsomstandigheden hebben we weer
hard getrokken. Speciale aandachtsgebieden: moderne slavernij,
vrijheid van vereniging en de aanvoerketen.
We hebben verder onze inspanningen die betrekking hebben
op de gevolgen voor de gezondheid van gebruik van suiker
opgevoerd. Overheden en het grote publiek kijken meer en meer
naar de gevolgen van de hoge suikerconsumptie. We hebben
in de voedsel- en drankensector alsook in de horeca bedrijven
gevraagd bij de formulering van de langetermijnstrategie
rekening te houden met de wet- en regelgeving en met de
veranderende consumentenvoorkeuren.
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Corporate governance: Van onze engagementacties was
40% in 2018 gericht op deugdelijk ondernemingsbestuur.
Een goed functionerend bestuur is essentieel voor
waardecreatie op de lange termijn. En dus blijven we
ons onverminderd richten op bestuurseffectiviteit.
Andere onderwerpen: benoeming bestuurders,
bestuurssamenstelling, -diversiteit, -vernieuwing en
-evaluatie. Ook andere governancegebieden kwamen aan
de orde, hoofdzakelijk bedrijfsethiek, interne controle en
topsalarissen.
SDG’s: De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn
door de Verenigde Naties (VN) en sectoroverschrijdende
belanghebbenden geformuleerd. Het doel: de weg banen
naar een duurzamere wereld. De SDG’s, die door alle
193 VN-lidstaten zijn onderschreven, zijn ambitieus en
overkoepelend, met 169 onderliggende doelen.
In 2018 hebben we nader onderzocht hoe we met onze
engagementinspanningen de SDG’s kunnen ondersteunen.
Deden we dat eerst op het niveau van de 17 hoofddoelen,
inmiddels gebruiken we, waar relevant, de onderliggende
SDG-doelen om ons engagement in te vullen. Datzelfde
geldt voor de formulering van de positieve sociale en
milieueffecten van engagement.

BMO Global Asset Management
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26 keer in gesprek over verbetering
voedingsstrategieën (doel 2.1
en 2.21 ).
Aandachtsgebieden o.a.
herformulering, duidelijke
etikettering en verantwoorde
marketing.

57 keer in gesprek over verbeteren
waterbeheer (doel 6.3 en 6.44)
Aandachtsgebieden o.a.
beoordeling waterrisico’s, uitvoering
doelstellingen en strategieën
en governance met water
samenhangende problemen.

224 keer in gesprek over diversiteit
bestuur2 (doel 5.53)
Aandachts-gebieden o.a.
genderdiversiteit op bestuursniveau,
naast bredere punten
arbeidsomstandigheden en cultuur.

32 keer in gesprek over beëindiging
moderne slavernij (doel 8.75)
Aandachtsgebieden o.a.
stimulering best practice en
verantwoordelijkheid voor
leveranciers onder de eerste laag.

In onze ervaring staan ondernemingen open voor deze
ontwikkeling in onze engagementaanpak. Er wordt steeds
meer druk op ze uitgeoefend om effectief over duurzaamheid
(ESG) te rapporteren. Wij zien de SDG’s als een raamwerk dat
voor het gebruik van uiteenlopende belanghebbenden kan
worden gestroomlijnd.
We gaan door met de ontwikkeling en verdere uitdieping van
de toepassing van de SDG’s. In 2019 leggen we engagement
op doelniveau systematisch vast, om zo preciezer te kunnen
werken en meer effect te sorteren.
De meest voorkomende link met de SDG’s in 2018 was behalve
die met SDG 12 (14%) voor ketenbeheer op milieugebied,
verbetering van de ESG-rapportage en de beheersing van
verontreiniging, ook die met SDG 3 (13%), onder andere
het stimuleren van betere toegang tot medicijnen en de
verantwoorde prijsstelling van medicijnen.
Van onze engagementinspanningen had 18% geen direct
verband met een SDG. Dat was vooral het geval als het
probleem puur en alleen corporate governance betrof en dit
niet samenviel met een ander thema. We zien deze extreem
waardevolle contacten als basis voor de realisatie van alle 17
hoofddoelen, met goed gerunde ondernemingen die ESGrisico’s en kansen beter kunnen beheersen.
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41 keer in gesprek over minder
vervuiling van de zee (doel 14.1
en 12.56).
Aandachtsgebieden o.a.
vermindering plastic verpakkingen
voor eenmalig gebruik, meer
gerecycled materiaal in
verpakkingen, innovatie materialen
en strategische in- en uitvoering.

Beleggen zonder engagement is
onverantwoord beleggen.
Justin Welby, Archbishop of Canterbury, president
Responsible Investment Advisory Council

SDG 2.1 Een einde maken aan honger en toegang garanderen tot veilig en
voedzaam voedsel; SDG 2.2 Een einde maken aan alle vormen van ondervoeding,
vooral bij kinderen en vrouwen.
2
Dit betreft in het algemeen genderdiversiteit, maar een aantal andere factoren
wordt eveneens meegenomen.
3
SDG 5.5 Zorgen voor gelijke kansen voor vrouwen, ook op leiderschapsniveaus.
4
SDG 6.3 Verbeteren waterkwaliteit door verontreiniging tegen te gaan; SDG 6.4
Verhogen efficiëntie watergebruik om waterschaarste tegen te gaan.
5
SDG 8.7 Uitroeien gedwongen arbeid en een einde maken aan moderne slavernij
en mensenhandel.
6
SDG 14.1 Voorkomen en verminderen van alle vormen van vervuiling van de zee.
SDG 12.5 Verminderen afval door voorkomen, reductie, recycling en hergebruik.
1

Naast de directe contacten hebben we in 2018 nog 2067 keer gecommuniceerd,
onder andere over de reden waarom we tegen het management hadden gestemd
en over de invoering van ons wereldwijde stembeleid. In dat laatste geval hebben
we hoofdzakelijk de voorzitter aangeschreven en deze van onze nieuwe aanpak op
de hoogte gesteld.
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Verandering helpen realiseren
Met onze constructieve en strategische engagementbenadering hebben we talloze positieve
uitkomsten weten te realiseren. Dat is waardecreatie voor ons en voor ‘onze’ ondernemingen. In
2018 konden we 237 gevallen melden waarin ondernemingen na onze actieve bijdrage als belegger
(‘engagement’) het beleid en de werkwijzen op duurzaamheidsgebied (‘ESG’) hebben verbeterd. BIJ
BMO noemen we dat soort veranderingen ‘milestones’. Hieronder een selectie.

E
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Milieu

Voorbeelden

Het bedrijfsleven blijft vorderingen boeken met
de beheersing van klimaatrisico’s. Zo kwamen
elektriciteitsreuzen Duke Energy en AES Corp voor
de eerste keer naar buiten met een gedetailleerd
klimaatverslag met daarin ook scenario analyses.
BP, ExxonMobil en Koninklijke Olie/Shell
hebben uitstootdoelen voor methaan (een
krachtig broeikasgas) uit de productie van aardgas
geformuleerd. Een handjevol banken (onder
andere HSBC en Standard Chartered) heeft
toegezegd de financiering van kolengestookte
elektriciteitsopwekking te zullen beperken of
stopzetten.

Duke Energy: Dankzij de publicatie van een klimaatrapport
(waar we in onze contacten met Duke om hadden gevraagd) kan
de belegger zich een afgewogen oordeel vormen over de manier
waarop de onderneming klimaatrisico’s beheerst.

Maatschappij

Voorbeelden

Grote namen in de kledingsector (o.a. The Gap,
Inditex en Marks & Spencer) hebben in 2018 het ACTinitiatief van de grond getild (Action, Collaboration,
Transformation). Het doel: een eerlijk loon via
collectieve arbeidsonderhandelingen op sectorniveau.
Op het gebied van de cyberveiligheid sloten onder
andere Facebook, SAP en Microsoft zich aan bij het
Cybersecurity Tech Accord voor de verbetering van de
veiligheid, stabiliteit en veerkracht van de cyberspace.

Inditex: In onze actieve contacten hebben we de onderneming
gevraagd om met concurrenten in de sector samen te werken
aan de verbetering van de lonen in de kledingketen. Wij zien dat
als de juiste aanpak voor sectorrisico’s in verband met een hoog
verloop, verminderde productiviteit en maatschappelijke onrust.

Corporate governance

Voorbeelden

Veranderingen aan de top bij Danske Bank, ICICI
Bank, Sports Direct en Victrex onder druk van
beleggers naar aanleiding van tekortkomingen in de
bedrijfsethiek en falend bestuur. Ook in de VS gingen
bedrijfsstatuten op de schop voor betere rechten voor
de aandeelhouders. Ingevoerd werden onder andere
‘proxy access’, jaarlijkse bestuurdersverkiezingen en
normen voor een meerderheid van stemmen.

Danske Bank: Danske hebben we aangesproken op het recente
witwasschandaal. De CEO en voorzitter zijn uit hun functie
ontheven – een welkome beslissing, die een streep moet zetten
onder het falende ondernemingsbestuur in het verleden.

Koninklijke Olie/Shell: Met de formulering van specifieke
doelstellingen voor de reductie van methaanemissies kan
de onderneming de rol van aardgas in de transitie naar een
koolstofarmere economie versterken. We hebben actief
aangedrongen op de aanpak van methaanlekken in alle
activiteiten.

Microsoft: Met de ondertekening van het Cybersecurity Tech
Accord kan Microsoft een rol spelen in een betere samenwerking
bij het opsporen en tegengaan van cyberdreigingen. Uiteindelijk
moet de onderneming op die manier ook de zich aandienende
risico’s voor de cyberveiligheid beter kunnen beheersen.

Victrex: Het schandaal rond Carillion heeft het vertrouwen
van het publiek in het VK ernstig beschadigd. We hebben
aangedrongen op het vertrek van een bestuurder die ook bij
Carillion zat. Deze is vervolgens afgetreden.

BMO Global Asset Management

“Wij bewaken en evalueren de uitkomsten van ons
engagement. Op die manier komen we namelijk
successen en verdere veranderkansen op het spoor.
Hiertoe denken we zeer zorgvuldig over wat we willen
bereiken en op welke manier, alsook hoe we daar
samen met de onderneming kunnen komen.”
Juan Salazar, Director
Responsible Investment

Milestones: thema’s corporate governance

Milestones: verband met de SDG’s

Kapitaalstructuur: in 2018 hebben veel
ondernemingen bepalingen die nadelig waren voor de
rechten van de aandeelhouders afgeschaft.

Voor het stimuleren van (de formulering en invoering van)
klimaatstrategieën was 2018 een cruciaal jaar. We hebben
intensief engagement uitgevoerd op dit voor ons belangrijke
aandachtsgebied op de lange termijn. We signaleren
belangrijke verbeteringen.

Bestuurseffectiviteit: emittenten hebben bestuurders
met te veel bestuursfuncties verwijderd, de
bestuursevaluaties verbeterd, alsook onafhankelijke
leden met specifieke vaardigheden benoemd.

46%

Verbeteren van arbeidsomstandigheden en rechten van
werknemers alsook terugbrengen van corruptie zijn andere
gebieden waar ons langdurig engagement terreinwinst
oplevert. We signaleren verder een verbetering van de
privacy van gegevens en cyberveiligheid. Die punten worden
niet specifiek genoemd in de SDG’s, maar helpen wel bij de
bescherming van fundamentele vrijheden.

54%

corporate
governance

Effectiviteit bestuur
Kapitaalstructuur en aandeelhoudersrechten
Beloning
Strategie en uitvoering
Onafhankelijkheid bestuur
Overig

18%
33%
19%
4%
12%
14%

SDG 12, doel 12.6
SDG 16, doel 16.10
SDG 8, doel 8.8
SDG 13, doel 13.2
Overige doelen

SDG linked

5%
7%
14%
56%
18%

SDG 12.6 Ondernemingen stimuleren om duurzame praktijken te hanteren en de duurzaamheidsrapportage te verbeteren
SDG 16.10 Publieke toegang tot informatie verzekeren en fundamentele vrijheden beschermen
SDG 8.8 Veilige werkomgeving bevorderen voor alle werknemers
SDG 13.2 Maatregelen klimaatverandering in beleid en strategie integreren
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Voor de belegger is klimaatverandering risico
én kans. De opwarming van de aarde tot
ruim onder de 2° Celsius houden, vraagt om
voortvarende, urgente actie van de grootste
uitstoters van broeikasgassen.”
Anne Simpson, voorzitter internationale stuurgroep
Climate Action 100+ en bestuurder Governance &
Strategy CalPERS

Climate Action 100+

Doel

Pieter van Stijn, Thomas Hassl en Derek Ip

Climate Action 100+ is in december 2017 tijdens de One Planet Summit van de grond getild. Dit wereldwijde
samenwerkingsinitiatief van beleggers coördineert het engagement met 100 ‘systeembedrijven’ die samen
jaarlijks verantwoordelijk zijn voor twee derde van de industriële uitstoot van broeikasgassen, naast nog
ruim 60 andere ondernemingen die de transitie naar een koolstofarme economie kunnen trekken.

KLIMAATACTIE

Dat zich inmiddels al beleggers met een gezamenlijk beheerd vermogen van ruim US $ 32 biljoen hebben
aangesloten, maakt dit misschien wel het grootste internationale samenwerkingsverband op het gebied
van beleggersengagement. In 2018 zijn er 277 overlegmomenten met ondernemingen geweest, waarvan 32
op bestuursniveau.

Engagement
Van ondernemingen wordt door Climate Action 100+
actie op drie terreinen verlangd:
• Governance: invoering van een
sterk governancekader waarin de
verantwoordelijkheid van het bestuur en het
toezicht op klimaatrisico’s en -kansen duidelijk
zijn vastgelegd.
• Uitstootbeheer: actie om de uitstoot van
broeikasgassen in de hele keten te verminderen,
conform het doel van het Parijse klimaatakkoord:
wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging van
minder dan 2°C.
• Informatie: betere verschaffing van informatie
door bedrijven conform de eindadviezen van
de Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) en, waar van toepassing,
sectorgebonden richtlijnen.
BMO GAM speelt een actieve rol in Climate Action
100+, fungeert als ‘lead’ of ‘joint lead’ bij vier
ondernemingen en doet mee met het engagement
bij nog 14 andere ondernemingen.

$ 32 biljoen
8

Uitgelicht 2018:
• Bij de jaarvergadering van Fiat Chrysler
aangedrongen op een pro-actievere aanpak
van de ontwikkeling van hybride en elektrische
auto’s.
• Dialoog begonnen met het Zuid-Koreaanse
POSCO. De staalreus heeft zich tot nu toe verzet
tegen strategieën voor klimaatbeheersing (zoals
scenarioanalyses).
• Gesprekken met Duke Energy na de publicatie
van het klimaatverslag voor de aandeelhouders.
Het Amerikaanse nutsbedrijf is gevraagd
om nadere details over de strategie voor de
afschaffing van kolen.
• Belangrijke vorderingen bij Koninklijke Olie/
Shell na intensief engagement. Het concern
heeft sterke ambities geformuleerd voor de
verlaging van de netto CO2-voetafdruk van
zowel de bedrijfsactiviteiten als de producten.
Toegezegd is dat die ambities worden vertaald
naar doelstellingen op de middellange termijn
(en geïntegreerd in het beloningsbeleid).

aan vermogen onder beheer staat achter Climate Action 100+

BMO Global Asset Management

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Vicki Bakhshi

De TCFD is opgericht door de Financial Stability Board. Het
doel: consequente klimaatrisicorapportages van hoge
kwaliteit voor alle sectoren en regio’s. De aanbevelingen
van 2017 zijn onderverdeeld in vier belangrijke gebieden:
corporate governance, strategie, risicobeheer, plus
doelstellingen en maatstaven.

aan op verslaglegging in overeenstemming met de TCFD.
Kwalitatief goede informatie van ondernemingen is namelijk
belangrijk voor de beoordeling van risico’s en kansen door
vermogensbeheerders.

BMO Financial Group, onze moedermaatschappij, steunt
die aanbevelingen en neemt deze op in het jaarverslag en
het duurzaamheidsverslag 2018 hoe die aanbevelingen zijn
doorgevoerd. Sommige daarvan zijn specifiek bedoeld voor
vermogensbeheerders. Dat betekent dat BMO Global Asset
Management nog met een aparte verklaring komt hoe een
en ander in de eigen activiteiten wordt toegepast.
Prioriteit in 2018 was het directe contact met ondernemingen
waarin we beleggen. In dat engagement dringen we

Samen met een andere partij hebben we een werkgroep van
de Institutional Investors Group on Climate Change geleid over
de manier waarop beleggers klimaatscenarioanalyses op hun
portefeuille kunnen toepassen. Toonaangevende Europese
eigenaars en beheerders van vermogen kwamen hierin samen
om te praten over het doel van scenarioanalyse, de scenario’s
die er voor beleggers zijn en de analysetechnieken die op de
portefeuilles moeten worden toegepast. De werkgroep heeft
eind 20181 verslag uitgebracht. Bij BMO GAM gaan we in 2019
kijken hoe we de uitkomsten kunnen implementeren.

Aanbevolen klimaatgerelateerde financiële informatie: kernelementen

Governance

De inrichting van de bestuurlijke kant van
klimaatrisico’s en kansen voor de organisatie

Strategie

Feitelijke en potentiële effecten van klimaatrisico’s
en kansen op de activiteiten, strategie en
financiële planning van de organisatie

Risicobeheer
Doelen en
maatstaven

De gehanteerde processen voor signalering,
beoordeling en beheersing van klimaatrisico’s
De gehanteerde maatstaven en doelen voor de
beoordeling en beheersing van de relevante
klimaatrisico’s en -kansen

1 ‘Navigating climate scenario analysis – a guide for institutional investors’, IIGCC (2018). Vicki Bakhshi was lid van het IIGCC-bestuur in 2018. Zij heeft dit rapport geschreven.
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“De mensheid krijgt er spijt
van als we niet nú iets aan
plastic doen.”
Sir David Attenborough1, verslaggever
en natuurliefhebber

Plastic in de oceaan

Doelen

Emma Lupton
LEVEN IN HET
WATER

De omgeving
In 2018 stond plastic in de oceaan sterk in de belangstelling, vooral ook onder invloed van de
baanbrekende documentaire Blue Planet II van Sir David Attenborough en de bewustwording dat jaarlijks
meer dan 8 miljoen ton plastic in de oceaan terechtkomt. Bij Earth Day, World Environment Day, World
Oceans Day en in het het Environment Programme van de Verenigde Naties (VN) stond dit thema in
2018 centraal – een roep om actie van maatschappij, overheid en bedrijfsleven. Op beleidsgebied zijn
vorderingen geboekt: alle 193 leden van de VN hebben toegezegd proactief met binnenlandse oplossingen
voor plastic afval aan de slag te gaan. Voorbeelden zijn onder andere de Ocean Plastics Charter van de
G7 (maar zonder de VS en Japan) en het feit dat het Europese parlement heeft gestemd voor een verbod
op diverse soorten plastic voor eenmalig gebruik. Belangrijke stappen natuurlijk, maar de omvang van
het probleem is enorm. En dan moet het noeste werk van de uitvoering om de geformuleerde doelen te
behalen nog komen.

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE EN
PRODUCTIE

Onze werkzaamheden
We hebben in 2018 met 27 ondernemingen actief over dit onderwerp gesproken, in de sector voedsel
en dranken en niet duurzame consumentengoederen retail, onder andere met The Coca-Cola Company
en dochters, Nestlé, Danone, Mondelēz, PepsiCo, Starbucks en YUM! Brands (exploiteert KFC, Pizza
Hut en Taco Bell). Alle ondernemingen die we hebben gesproken, signaleren dat het probleem snel
hoog op de agenda is komen te staan en de meeste daarvan hebben plannen liggen om de effecten te
reduceren. Meer ondernemingen sluiten zich aan bij internationale beleidsinitiatieven, zoals het New
Plastics Economy Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation, dat wordt gesteund door onder
meer het Wereldnatuurfonds, het World Economic Forum en The Consumer Goods Forum. Wij hebben ons
engagement hierop afgestemd en ondernemingen gevraagd om de hoeveelheid onnodig plastic voor
eenmalig gebruik te verminderen, om creatief om te gaan met herontwerp van verpakkingen, om een
circulaire economie-model in te voeren en om de recycling-infrastructuur te verbeteren.
In onze actieve contacten benadrukken we vooral ook de kansen die dit thema biedt. We kijken nu al uit
naar innovatieve verpakkingsmaterialen en opkomende technologieën. Door de snelle verandering in
de publieke houding ten opzichte van plastic liggen hier belangrijke zakelijke kansen voor producenten
van alternatieven en aanbieders van infrastructuuroplossingen. We blijven hierover ook de komende tijd
actief met deze sectoren in gesprek. Daarnaast breiden we ons bereik verder uit naar ondernemingen in
de sector huishoudelijke producten en persoonlijke verzorging, evenals naar andere bedrijven die met
dit thema te maken hebben. We willen toezeggingen horen waar die nog niet gedaan zijn, maar vanaf
nu draait het vooral om de uitvoering. Om de vaart erin te houden, zoeken we verder naar tussentijdse
maatregelen. En we bewaken de geboekte vorderingen.

Interviews Sarah-Jane
Mee met Sir David
Attenborough voor Sky
News, juni 2018
2
New Plastics Economy
Global Commitment,
maart 2019
1

New Plastics Economy Global Commitment2

350+
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ondertekenaars met

US $ 4 biljoen

in beheerd vermogen staan hierachter
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PT Bank Mandiri

Doel

Bank Mandiri is niet alleen de grootste bank van Indonesië maar ook een van de grootste
kredietverleners aan de palmoliesector in dat land (circa 9% van de kredietportefeuille). Ernstige
zorgen over de houdbaarheid van deze sector vormen een risico.

LEVEN OP HET
LAND

We hebben al diverse malen persoonlijk met Bank Mandiri gesproken en erop aangedrongen om bij de
financiering van palmolie verder te kijken dan compliance en de risico’s holistischer te benaderen. Meer
specifiek hebben we aangedrongen op NDPE-beleid (NDPE staat voor ‘No Deforestation, No Peat & No
Exploitation’). De palmolieklanten van de bank zouden moeten stoppen met ontbossing, hoogwaardige
natuurgebieden moeten beschermen en best practices voor plantagemanagement moeten invoeren.

Onze visie
De sterkere roep om een rem op de groeiende CO2-uitstoot zet de banken in Indonesië nog verder onder
druk om de risico’s te beheersen die samenhangen met de financiering van klanten met een grote
impact. Met een strenger bewind voor de financiering van palmolie kan Mandiri de eventuele
tegenwind van wet- en regelgeving vóór zijn en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan duurzamere
landbouwpraktijken. Juan Salazar

SAP SE
Het Duitse software- en technologieconcern SAP kreeg in 2016 te maken met verzet van de
aandeelhouders tegen de beloningsregeling. Van de uitgebrachte stemmen was minder dan 45%
vóór. In 2017 heeft bijna de helft van de beleggers in SAP tegen de décharge van de commissarissen
gestemd. De reden: het bestuur had de beloningsregeling niet opnieuw ter goedkeuring aan de
aandeelhouders voorgelegd.

Doel

Geen link

Het bestuur van SAP kent een groot aantal ‘langzitters’ en er zijn te weinig echt onafhankelijke bestuurders.
Wij zijn van mening dat dit de effectieve besluitvorming nadelig beïnvloedt en het bestuur minder gevoelig
maakt voor wat de aandeelhouder bezighoudt. We hebben deze punten in 2017 en 2018 herhaaldelijk
onder de aandacht gebracht.

Onze visie
Dat SAP in 2018 een motie over de beloning van het topmanagement op de agenda van de AVA zette,
vonden we een goede zaak. Helaas konden we ons niet in die motie zelf vinden. Ondanks een aantal
wijzigingen blijft SAP naar onze mening toch een uitzondering onder vergelijkbare Europese bedrijven: een
aanzienlijk deel van de langetermijnbonus was niet gekoppeld aan de prestaties. Kalina Lazarova

FEMSA
De onderneming is de grootste bottelmaatschappij van de dranken van Coca-Cola in de wereld (naar
volume) en is actief in heel Latijns-Amerika en in de Filippijnen. Mexico, de belangrijkste markt
voor FEMSA, is een van de grootste consumenten van frisdranken per hoofd van de bevolking ter
wereld. Het land kent tevens een van de hoogste percentages obesitas en diabetes.

Doel

GEEN
HONGER

We spreken FEMSA al sinds 2014 actief aan. We zouden graag een goede strategie willen zien voor (de
risico’s en kansen van) de problematiek van de volksgezondheid. In het oog springende maatregelen die
de afgelopen paar jaar zijn genomen, zijn onder andere de diversificatie van de portefeuille, investeringen
in de herformulering van het productaanbod en, misschien wel het belangrijkst, het verlagen van de prijs
van producten met minder suiker ten opzichte van de dranken waar alle suiker nog in zit.

Onze visie
We zijn blij met de positieve reactie op ons engagement tot nu toe. Onze verwachting is dat FEMSA
ook in de toekomst voedingsproblemen strategisch blijft aanpakken. De frisdrankgewoonten van
Mexicanen zijn nog niet echt radicaal om, maar strenger gezondheidsbeleid en veranderingen in de
consumentenvoorkeuren kunnen voor de drankenindustrie verdere problemen opleveren. Juan Salazar

Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2018
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De omzet uit cybercriminaliteit
bedraagt nu meer dan

$ 1,5 biljoen
per jaar. Dat is bijna drie keer
zoveel als de wereldwijde
drugshandel.*

Governance gegevensbescherming

Doel

David Sneyd and Daniel Jarman
INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is een belangrijke component van
zakendoen in het huidige tijdsgewricht. Ondernemingen gaan helaas niet altijd met die
persoonsgegevens om op de manier die van ze verwacht wordt. Datalekken en privacyschandalen
halen dan ook regelmatig het nieuws.
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse
afkorting GDPR) trad in 2018 in werking. Burgers kregen daarmee meer zeggenschap over de manier
waarop organisaties met hun gegevens mogen omgaan. Voor ondernemingen betekent dit dat ze de
privacy van de gegevens serieuzer moeten nemen of het risico lopen dat ze een forse boete kunnen
krijgen: maximaal 4% van de wereldwijde omzet. Niet alleen heeft GDPR extraterritoriaal bereik (en
is het daarmee het eerste stukje wereldwijde gegevenswetgeving), maar het model fungeert ook als
uitgangspunt voor de eigen wet- en regelgeving in veel andere regio’s (o.a. Brazilië, Canada en Californië).

VREDE, JUSTTIE EN
STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

Voor meer inzicht in de uitdaging van de invoering van GDPR hebben we gesproken met functionarissen
voor de gegevensbescherming bij 28 internationale bedrijven in sectoren die tot over de oren in de
gegevens zitten: technologie, farma, financiën. Met het oog op de gevoelige aard van dit onderwerp
overtroffen de contacten onze verwachtingen voor wat betreft de mate van toegang die we kregen en de
openheid van de gevoerde gesprekken.

Bevindingen en vervolgstappen
Eén ding werd ons al snel duidelijk: ondanks de verbeteringen blijft de informatieverschaffing over
privacynormen beperkt en inconsequent. Voor de belegger is het daardoor moeilijk om het risiconiveau
in te schatten. Wij denken dat te hebben opgelost met de formulering van een kader voor de
informatieverschaffing op het hoogste niveau van een onderneming. Dat kader dekt volgens ons de
belangrijkste terreinen voor de naleving:
•
•
•
•
•

Erkenning door het topmanagement van het belang van gegevensprivacy
Interne governance voor gegevensprivacy
Officieel toezicht door het bestuur en het senior management
Relevante ervaring in het bestuur
Bedrijfscultuur

We hebben dit met de aangesproken bedrijven gedeeld en hen gevraagd dit in de toekomstige
verslaglegging mee te nemen.
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* Dr. Mike McGuire
(2018) ‘Into the Web of
Profit; Understanding
the Growth of the
Cybercrime Economy’
Channing May, Global
Financial Integrity
(2017) ‘Transnational
Crime and the
Developing World’
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Samsung Electronics

Doel

Samsung Electronics, het grootste concern in het Samsung-conglomeraat, is een van de
meest toonaangevende ontwikkelaars van smartphones in de wereld. Er speelt echter van
alles op het gebied van de governance. En de elektronicareus heeft een verleden van eerdere
corruptieschandalen.

Geen link

We zijn als onderdeel van een delegatie beleggers naar Seoul gereisd om kennis te maken met de pas
aangestelde bestuursvoorzitter, voorheen de CFO. Gezien de noodzaak van aangescherpte controle en
de bescherming van de belangen van minderheidsaandeelhouders gingen onze vragen vooral over
kapitaalallocatie en de effectiviteit van het bestuur. We hebben aangedrongen op de benoeming van nog
een extra onafhankelijke bestuurder met internationale sectorervaring. Dit zou meer diversiteit en meer
uitdaging voor het management moeten opleveren.

Onze visie
Corporate governance bij Samsung Electronics is symptomatisch voor de uitdagingen waar de hele Zuid
Koreaanse markt zich voor gesteld ziet. Het deed ons genoegen dat de voorzitter de rol van sterkere
effectieve externe bestuurders begrijpt. We hopen dat het huidige bestuur en topmanagement onder zijn
leiderschap een nieuwe impuls krijgen. En dat ons de komende jaren sterke nieuwe benoemingen te
wachten staan. Daniel Jarman

Ryanair

Doel

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair is dankzij het model van goedkope vluchten snel gegroeid.
De zorg van de belegger ligt bij het effect hiervan op de arbeidsverhoudingen.
E

WAARDIG WERK EN
ECONOMISCHE GROEI

We hebben in 2013 voor het eerst met Ryanair gesproken over arbeidskwesties (o.a. met de CEO). Aan de
orde kwamen de arbeidsomstandigheden, de lonen en het recht op vrijheid van vereniging. Toen er in 2017
stakingen dreigden, ging Ryanair overstag en beloofde het concern eindelijk de vakbonden te erkennen.
De invoering van cao’s is echter weinig soepel verlopen (geschillen, stakingen). In 2018 zijn we in Dublin
met de CFO en de ‘senior independent director’ om de tafel gaan zitten. We hebben daar gepleit voor een
minder op confrontatie gerichte aanpak voor de langere termijn.

Onze visie
Zeker sinds onze eerste contacten in 2013 is er het nodige verbeterd aan het verminderen van de
arbeidsrisico’s bij Ryanair. Dat zich steeds weer nieuwe controverses aandienen, betekent echter dat de
arbeidsverhoudingen, gezien de focus op lage kosten, een inherent risico blijven vormen. Tenisha Elliot

Danske Bank
Begin mei 2018 bracht de Deense toezichthouder witwaspraktijken aan het licht bij de activiteiten
van Danske in Estland. De bank heeft publiekelijk toegegeven hierin tekort te zijn geschoten en
niet te hebben voldaan aan de eigen normen en de verwachtingen van de samenleving. Danske
heeft afgezien van alle winsten uit de verdachte transacties.

Doel

VREDE, JUSTTIE EN
STERKE PUBLIEKE
DIENSTEN

We hebben direct bij Danske nagevraagd wat er werd ondernomen om de compliance en de interne
controle te versterken. Ook hebben we de bank laten weten dat wij graag wilden dat zo snel mogelijk de
bezem door het management en het bestuur werd gehaald. Dat zou aandeelhouders en belanghebbenden
duidelijk maken dat het Danske met schoon schip maken ernst was. De benoeming van nieuwe
bestuurders in december 2018 had onze steun.

Onze visie
We zijn blij met de spijtbetuiging en de hervormingen bij Danske (AML training, culturele programma’s). De
CEO, de voorzitter en de auditcommissie zijn afgetreden. Het is onze bedoeling de dialoog met de bank in
2019 voort te zetten. Kalina Lazarova

Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2018
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Stemmen en corporate governance in 2018
De uitoefening van stemrecht is een centraal aspect van het eigenaarschap en een kans om
veranderingen te beïnvloeden. We spreken ondernemingen vóór de uitoefening van stemrecht, lichten
onze verwachtingen toe en leggen waar relevant achteraf uit waarom we tegen hebben gestemd.

Actief eigenaarschap en hoogtepunten 2018
• 24% van alle moties tegen het topmanagement: we
hebben bij 72% van de AVA’s bij ten minste één motie tegen
gestemd.
• Vaker tegen topsalarissen dan in 2017: we hebben bij bijna
56% van de moties over de bezoldiging tegen de directie
gestemd (2017, 47,5%). De beloning van de bedrijfstop blijft
de steen des aanstoots die beleggers en management
verdeelt.
• Meer dan 26% tegen moties over benoemingen
bestuurder: iets minder dan in 2017, maar teleurstellend
vanwege het trage tempo waarin de situatie op het gebied
van bestuurssamenstelling en -effectiviteit in de diverse
markten verandert
•

Ongeveer 700 keer in contact over corporate governance
als onderdeel van onze verantwoord rentmeesterschap.

Stemmen in 2018
Voor directie
Tegen directie
Overig*

• Verdere inzet voor formulering best practices corporate
governance door lidmaatschap van en actieve deelname
aan invloedrijke organen als het ICGN, de UK Investment
Association, 30% Club, UK Investor Forum, Eumedion,
ACGA, CII, ISG, QCA.**
• Publicatie research en ‘thought leadership’ studies over
corporate governance in Azië en over de GDPR.

110

governance-verbeteringen bij 101 ondernemingen.

Tegenstemmen naar onderwerp

75%
24%
1%

9904

Benoeming bestuur
Bezoldiging
Kapitaalstructuur
Routine- en overige zaken
Moties aandeelhouders

AVA’s gestemd

23,870

101,442

moties

62%
23%
7%
6%
2%

moties

*

Overige is inclusief gevallen waarin we niet hebben gestemd vanwege aandelenblokkering in een markt of mogelijk het ontbreken van een volmacht. In dit rapport
wordt verslag uitgebracht van het stemgedrag en de engagementactiviteiten namens de eigen deelnemingen van BMO Global Asset Management (EMEA) en die van
onze reo® klanten. ** International Corporate Governance Network, Asian Corporate Governance Association, Chartered Insurance Institute, Investor Stewardship Group,
Quoted Companies Alliance.
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“Gezien het feit dat we ons al jaren inzetten voor
‘stewardship’ door middel van stemmen en engagement,
naast ook de integratie van duurzaamheidsfactoren,
zijn we bijzonder blij met de toenemende focus op dit
rentmeesterschap in de markt.”
Kalina Lazarova, Director
Responsible Investment

Belangrijke ontwikkelingen corporate governance
Twee soorten aandelen en ongelijke stemrechten: in de loop
van 2018 kregen we steeds vaker te maken met de introductie
van twee soorten aandelen met ongelijke stemrechten, in het
bijzonder in Azië. Wij hanteren het principe één aandeel, één
stem en maken ons daar sterk voor in marktconsultaties en in
discussies met toezichthouders.
Fragmentatie stemmen over topsalarissen in Frankrijk:
onze zorg is dat de wettelijke verplichting van meerdere moties
over topbeloningen tegelijk de onvrede van beleggers kunnen
‘splitsen’, waardoor het steeds moeilijker wordt om een kritische
massa stemmen tegen een beloningsregeling te realiseren.
Aandeelhoudersmoties in de VS: het jaar 2018 was een succes
voor aandeelhoudersmoties in de VS op het gebied van milieu
en maatschappij. Gemiddeld groeit die steun nu al drie jaar
en trekken ondernemingen steeds vaker een motie in, een
teken van succesvol engagement. Dat beeld van een betere
dialoog tussen belegger en onderneming staat overigens in
schril contrast met het streven van de SEC om het indienen van
moties door de aandeelhouders in de toekomst moeilijker te
maken. Er was in 2018 geen verandering in de onderwerpen die
het populairst waren: klimaatverandering, mensenrechten en

diversiteit op het werk. De opiatencrisis en de vuurwapencrisis
waren reden voor veel steun voor daarmee samenhangende
moties.
Voorwaardelijk toegekende beloningen in het VK: we
staan over het algemeen negatief tegenover de invoering van
‘restricted share schemes’ (RSA) in het VK. Deze regelingen zijn
niet gekoppeld aan de geleverde prestaties. In 2018 is de RSA
bij een handjevol grote bedrijven geïntroduceerd. Als we met
ondernemingen praten over de invoering van zo’n RSA-regeling
blijven we hameren op terughoudendheid.
Wij dringen onverminderd aan op een krachtig en effectief
bestuur dat zich inzet voor een cultuur van transparantie. Bij de
700 bijeenkomsten die we over corporate governance hebben
gehad zijn de volgende onderwerpen bij elkaar ruim 1000 keer
aan de orde gekomen:
Effectiviteit bestuur

339

Onafhankelijkheid bestuur

273

Diversiteit bestuur

224

Opvolgingsplanning

173

Moties van aandeelhouders in VS op het gebied van milieu en maatschappij (meerderheidssteun)
Onderneming

Aandeelhoudersmotie 2018

Totaal steun

Stem BMO GAM EMEA

Rite Aid Corp.

Duurzaamheidsverslag

80%

VOOR

Sturm Ruger & Company, Inc.

Verslag over veiligheid vuurwapens

69%

VOOR

Depomed Inc.

Governancemaatregelen opiaten

62%

VOOR

Rite Aid Corp.

Verslag over veiligheidsmaatregelen opiaten

61%

VOOR

Kinder Morgan

Duurzaamheidsverslag

60%

VOOR

Kinder Morgan

Klimaatrisico: 2°C scenario

60%

VOOR

Middleby Corporation

Duurzaamheidsverslag

57%

VOOR

Genesee & Wyoming

Invoering doelstelling uitstootvermindering

57%

VOOR

Ameren Corporation

Verslag over risico’s steenkoolas

53%

VOOR

Anadarko Petroleum

Klimaatrisico: 2°C scenario

53%

VOOR

American Outdoor Brands Corp.

Verslag over geweld vuurwapens

52%

VOOR

Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2018
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Corporate governance:
aandachtsgebieden 2019
Wij zetten ons in voor de bescherming van de rechten en belangen van alle aandeelhouders. Ons
stemgedrag en onze engagementprioriteiten zijn daarop afgestemd. We maken ons sterk voor effectief
bestuur, effectieve managementteams en interne risicobeheersystemen; een transparante cultuur van
verantwoording die geworteld is in bedrijfsethiek; en remuneratiebeleid dat aandeelhouderswaarde op
de lange termijn beloont.

Nadruk op directe
verantwoordelijkheid bestuursleden

We stemmen tegen bestuurders die in andere bestuursfuncties
slecht toezicht hebben uitgeoefend.

Sociale en milieufactoren en
klimaatrisico

We stemmen tegen de directie bij slecht risicobeheer of voor
het ontbreken van voor beleggers relevante klimaatinformatie in
sectoren die een zware stempel op hun omgeving drukken.

Diversiteit bestuur en
pijplijn topmanagers

We spreken ondernemingen continu aan op diversiteit
en stemmen tegen bestuurders als er niet aan onze
diversiteitsverwachtingen wordt voldaan.

Verdeling beloning in het
personeelsbestand

We spreken ondernemingen continu aan op gesignaleerde
loonverschillen en wat daaraan gedaan wordt.

Verantwoording accountant

We spreken besturen aan op het toezicht van de auditcommissie op
het auditproces en verbetering van de informatieverschaffing.

Onze inzet voor transparantie

Publicatie stemactiviteit, inclusief
redenen voor stemmen tegen directie,
is een dag na een jaarvergadering
beschikbaar op onze website; overzicht
van ons stemgedrag gaat terug tot 2012
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Regelmatige klantrapportages en
publicatie jaarverslag, met onder
andere casestudies van belangrijke
stemmen en actieve contacten

Op onze website: Conflict of Interest
Policy, Responsible Ownership
Policy en UK Stewardship Code
Compliance Statement

BMO Global Asset Management

Genderdiversiteit bij leiders
verbetert:

12,5%
toen de 30% Club in 2010 begon*

30,6%
Vrouwen in bestuur FTSE 100
in 2019

BMO Global Asset Management heeft
de intentieverklaringen van de 30%
Club UK en de Canadian Investor Groups
ondertekend. Het overkoepelende doel is
om tenminste 30% vrouwen in bestuur en
managementteams te realiseren.
* BoardEx, maart 2019, 30percentclub.org
Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2018
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Overheidsbeleid en belangenbehartiging
Engagement met beleidsmakers is belangrijk om duurzaamheidsnormen naar een niveau getild te
krijgen dat via directe contacten met afzonderlijke ondernemingen niet realiseerbaar is. De focus in
2018 lag in het bijzonder op corporate governance: wereldwijd vroegen toezichthouders om input op
voorstellen om de werkwijzen te verbeteren.

Governance

Maatschappij

Consultatie onafhankelijkheid
bestuurders en auditcommissies
– Canadian Securities
Administrators (CSA)

Beleggersverklaring aan de
Europese Commissie over de
afstemming van due diligencekaders in sector kleding en
schoenen

Maatschappij
Beleggersverklaring aan
regering Canada over
invoering wetgeving
moderne slavernij

VK

EU

Canada

Governance

Governance

Rondetafelgesprekken
over Britse Stewardship
Code; georganiseerd
door Financial Reporting
Council (FRC)

Consultatie FRC over
wijzigingen in
Britse corporate
governance code

Research door ons team
We publiceren elk jaar regelmatig onderzoek over verantwoord beleggen en engagement, zoals over de genoemde
onderwerpen. Zie voor meer informatie en de laatste viewpoints: bmogam.com/responsible-investing
GDPR
Gedrag in farma
Plastic in de oceaan
Turkije
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India: corporate governance
SDG’s en engagement
Blockchain-oplossingen voor
duurzaamheidsproblemen

Moderne slavernij
Verslag conferentie Asian Corporate
Governance Association

BMO Global Asset Management

Constructieve input van beleggers
kan een belangrijk verschil maken
bij de afweging van de opties door
toezichthouders.

Milieu
Steun brief aan regering
Bangladesh over verbetering
ketenpraktijken in
leerindustrie

Governance

Milieu

Wereldwijd

Wereldwijd

Consultatie MSCI over
behandeling structuren
ongelijk stemrecht

Steun visieverklaring Ellen
MacArthur Foundation over
de New Plastics Economy

Governance
Japan

Bijdrage aan Financial
Services Agency inzake
herziening corporate
governance code Japan

Maatschappij
Wereldwijd
Ondertekening brief
Access to Medicine Index
aan Sustainability Accounting
Standards Board (SASB)
over sector biotechnologie
en farma

Bangladesh

Singapore

Onderwerpen bij events
Governance
Reactie
consultatiedocument
over adviezen Corporate
Governance Council

Klimaatverandering
Londen
Internationaal
webinar
Gender
Parijs

Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2018

SDGs
Toronto
Londen
Cyberveiligheid en
privacy
San Francisco

Engagement en ESG
Stockholm
Zürich
Genève
Dublin
Londen

19

Vijf thema’s om in 2019 in de gaten
te houden
We signaleren vijf belangrijke thema’s die naar onze verwachting de agenda voor verantwoord
beleggen gaan bepalen in 2019. Hier leest u hoe ons Responsible Investment-team deze punten
onder de aandacht van ondernemingen wil brengen.

Gendergelijkheid
De wereld is nog altijd ver verwijderd van de realisatie van de doelen onder SDG5: gendergelijkheid.
Beleggers hebben (met enige mate van succes) flink geijverd voor genderdiversiteit op het niveau van
het bestuur. Maar genderproblemen zijn diep ingesleten en diversiteit van het bestuur is nog maar het
topje van een hele grote ijsberg.
In 2019 gaan we dan ook voortbouwen op wat er op bestuursniveau is bereikt. We gaan kijken
hoe het verder is gesteld met vrouwen in het senior management en in de lagen daaronder (een
link met doel 5.51). We gaan best practices in kaart brengen op gebieden als mentorschap, flexibel
werken en belonen. In samenwerking met ‘onze’ ondernemingen willen we de obstakels in kaart
brengen en willen we op de toekomst gerichte benaderingen stimuleren. Doordat een onderneming
hiermee medewerkers van een hoog kaliber in huis haalt en houdt, komt dat uiteindelijk ook de
bedrijfsresultaten ten goede.

Bescherming kwetsbare arbeidsgroepen
Lonen die tekortschieten, slechte veiligheidspraktijken en moderne slavernij dragen allemaal bij aan
armoede en ongelijkheid. De realisatie van duurzame ontwikkeling en van doelen 1.12 en 8.83 wordt
hiermee ondermijnd (einde aan wereldwijde armoede, veilige arbeidsomstandigheden).
Ook in 2019 spreken we ondernemingen weer aan op de aanpak van moderne slavernij in de
keten, zoals dwang- en kinderarbeid (link met doel 8.74). Het onderwerp staat in de schijnwerpers
door nieuwe wet- en regelgeving die meer openheid van zaken afdwingt. Op basis van onze
werkzaamheden in 2018 hebben we een goed beeld van best practice; daar grijpen we op terug als we
bij ondernemingen op verbeteringen aandringen.
We staan ook weer op de bres voor een eerlijk, leefbaar loon (‘living wage’). De nadruk ligt daarbij
op de detailhandel; de reputatie van bedrijven is gevoelig voor beschuldigingen van een slechte
behandeling van de werknemers. We gaan verder kijken naar de inkooppraktijken bij kleding plus het
effect daarvan op het milieu en de lokale bevolking, waaronder ook het risico van de verschuiving van
de inkoop naar Afrika door ondernemingen die de keten willen diversifiëren.

SDG 5.5: Zorgen voor gelijke kansen voor vrouwen, ook op leiderschapsniveaus
SDG 1.1: Einde wereldwijde armoede en garanderen eerlijk loon
SDG 8.8: Veilige werkomgeving bevorderen voor alle werknemers
4
SDG 8.7: Uitroeien gedwongen arbeid en een einde maken aan moderne slavernij en mensenhandel
5
SDG 13 Klimaatactie
6
SDG 14.1: Voorkomen en verminderen van alle vormen van vervuiling van de zee
7
SDG 6 Schoon water en sanitaire voorzieningen
1

2
3
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“Ik ben er ten diepste van overtuigd dat er geen
andere manier is om de internationale uitdaging
aan te pakken dan met een slimme, op feiten
gebaseerde internationale respons.”
António Guterres, secretaris-generaal VN

Klimaatverandering
Klimaatverandering kon het afgelopen jaar rekenen op een sterke focus van beleggers. Climate Action 100+ is
een van de grootste samenwerkingsinitiatieven tussen beleggers ooit.
Het engagement heeft zich vooralsnog geconcentreerd op olie, gas en mijnbouw, en in mindere mate
ook op energie-intensieve sectoren als nutsbedrijven en de auto-industrie, al gaan de effecten van
klimaatverandering natuurlijk een stuk verder. We willen ons eigen perspectief in 2019 ook breder trekken:
we gaan aan de slag met de rol van de financiële sector, conform doel SDG 135 (klimaatactie), waaronder
ook doelen voor klimaatfinanciering zijn geformuleerd. Met ons engagement richten we ons op banken in
Zuidoost-Azië, want die komen voor wat betreft klimaatverandering in het algemeen traag uit de startblokken.
Wel staan juist deze banken sterk bloot aan de risico’s en ze kunnen kansen mislopen om oplossingen te
financieren.
We gaan daarnaast het gesprek aan met zeevervoermaatschappijen. Beleggers hebben daar in onze optiek
nog niet zoveel mee gedaan, terwijl de sector goed is voor circa 2% van de internationale uitstoot van
broeikasgassen.

Biodiversiteit en water
In 2018 is de publieke bewustwording over het effect van plastic voor eenmalig gebruik enorm gegroeid. Men
weet ook steeds meer over het effect van plastic afval op de diversiteit in onze oceanen. Dit effect ondermijnt
de realisatie van SDG14 (leven in het water) en in het bijzonder ook doel 14.1.6. Prioriteit in 2019 blijft het
engagement met bedrijven in de sector voedsel en dranken. De focus ligt dan onder andere op de reactie
die we van ze krijgen, op het pleiten voor een proactieve aanpak van (het in kaart brengen van) duurzamere
verpakkingen en op toezeggingen om plastic voor eenmalig gebruik helemaal uit te faseren.
Deze focus komt boven op ons lopende engagement over het waterverbruik door ondernemingen in lijn
met SDG67, aangezien het effect van klimaatverandering de bestaande druk van de bevolkingsgroei en de
intensieve landbouw versterkt. Water kan niet langer worden beschouwd als iets dat gratis is en waar geen
einde aan komt. Bedrijven in water intensieve sectoren zullen in de analyses van de bedrijfsrisico’s rekening
moeten houden met waterplanning als integraal onderdeel.

Antimicrobiële resistentie
Antimicrobiële resistentie (AMR) brengt de preventie en behandeling van infectieziekten in gevaar en wordt
alom gezien als een steeds ernstigere bedreiging voor de volksgezondheid. AMR is een natuurlijk biologisch
proces van genetische mutatie. Verkeerd gebruik van antibiotica versnelt dat proces, waardoor er nu ziekten
de kop opsteken die niet reageren op antimicrobiële middelen. AMR is een nijpend en complex probleem,
waar overheden en ondernemingen actie tegen moeten ondernemen (in lijn met SDG 3, doelen 3.3 en 3.b.)
We gaan ons engagement richten op farmaconcerns, fabrikanten van vlees en/of melkproducten en
supermarkten. Deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in de vertraging en verspreiding van AMR.

Jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2018

21

BMO Global Asset Management:
erfgoed en innovatie
Een arsenaal aan gespecialiseerde ESG-producten, beleggingsstrategieën met ESG in het
DNA, duurzame inzet voor actief eigenaarschap en onze Responsible Engagement Overlay,
reo®. Dat is wat we in 35 jaar hebben neergezet.

Onze staat van dienst
• Een Responsible Investment team van 16 personen, dat de
activiteiten van de groep ondersteunt. Een team waarin 8
talen worden gesproken: o.a. Mandarijn, Kantonees, Duits,
Spaans, Nederlands en Italiaans.

$ 3,7 mrd AUM in gespecialiseerde ESG-strategieën

• Uitgebreide ESG-expertise in onder meer klimaatverandering,
corporate governance, mensenrechten, water, ketens en
duurzaam financieren.

$ 155 mrd vermogen onder advies, 35 reo

• Actief lid van internationale ESG-netwerken en
samenwerkingsverbanden.
• Met steun van onafhankelijke adviesraad: Responsible
Investment Advisory Council (RIAC).

®

klanten

Ultimo december 2018

Macro- en bedrijfsgebeurtenissen
2007 introductie
BMO Responsible Sterling
Corporate Bond Fund4

1987 introductie
BMO Responsible
Global Equity Fund2
1984 introductie
1987 introductie
BMO Responsible UK Equity
BMO Responsible
Growth Fund1: eerste
UK Income3
ethische strategie in Europa

1980 – 1989

Jaren 80 Antiapartheid
desinvesteringscampagnes, ZuidAfrika
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1990 – 1999

1989: olielek Exxon
Valdez, Alaska

1986: kernramp
Tsjernobyl,
Oekraïne

2000 introductie
Responsible Engagement
Overlay (reo®)

1992: Earth
Summit, Rio de
Janeiro

1990: eerste evaluatie
Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC)

2010 introductie
BMO Responsible Emerging
Markets Fund5

2000 – 2009

2010 – 2013

2003: WHO,
2000: oprichting
International Treaty for
UN Global
Tobacco Control
Compact

2007: mondiale
financieeleconomische
crisis

2013: instorting
Rana Plazagebouw,
Bangladesh

1997: Kyotoprotocol

1994: United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC) treedt in werking

2001: teloorgang
Enron

2006:
lancering PRI

2010: olielek
Deepwater, Golf
van Mexico

F&C medeoprichter

BMO Global Asset Management

“Onze taak is om verandering te
stimuleren en te bewerkstellingen.
Verandering als voedingsbodem voor
‘goede groei’.”
Darryl White, CEO, BMO Financial Group

ESG-integratie en ‘stewardship’: onze benadering

Onze toezeggingen

• We integreren ESG-speerpunten systematisch in onze
beleggingsprocessen, op een manier die past bij de
strategie en de beleggingscategorie.

• BMO Financial Group zet zich in voor vier belangrijke
duurzaamheidsprincipes: maatschappelijke verandering,
financiële veerkracht, opbouw van de gemeenschap en
milieu-impact.

• We zijn fundamenteel overtuigd van het belang van actief
en betrokken eigenaarschap.

• Duurzaamheidsstrategie en rapportage op basis van SDG’s.

• Met ons totaalprogramma voor internationaal engagement
hebben we in 2018 ruim 600 bedrijven bereikt. We houden
in onze onderliggende online database voor ruim 12.500
bedrijven interactie en vorderingen bij.

• Voorvechter en aanhanger van de Taskforce on Climaterelated Financial Disclosure (TCFD).

• We oefenen actief stemrecht uit op basis van intern beleid
en expertise.
• We stellen ons internationaal op als constructieve belegger
ten aanzien van overheidsbeleid.

2015: BMO en
F&C actief als
één merk
2014: BMO
neemt F&C over

2015: introductie
BMO Sustainable Opportunities
Global Equity Fund6

2014

2015

2015: 2015:
Modern
Slavery Act,
VK

2017: 200-jarig bestaan 2018: introductie
BMO
BMO Responsible Euro
Corporate Bond Fund

2016: introductie BMO
Women in Leadership Fund

2015:
klimaatakkoord
Parijs

2016:
introductie
BMO Fossil Fuel
Free Fund

2016: begin
beheer mandaten
groene obligaties

2016

2015: VN
spreekt
SDG’s af

2015:
uitstootschandaal
Volkswagen

2016: Belasting
op suiker

2015: dambreuk
Samarco

2019: introductie
BMO SDG Engagement
Global Equity Fund

2018: BMO een van
2018 World’s Most
Ethical Companies

2017

2017: NotPeyta
ransomware-aanval

2019 PRI A+ Rated

2017: 2017:
uitzending
Blue Planet II,
schijnwerper op
plastic in oceaan

2018

2019

2018: General
Data Protection
Regulation (GDPR)

2019: Europees
parlement stemt
voor verbod
op plastic voor
eenmalig gebruik

2017: verslag Task Force on
Climate-related Financial
Disclosures (TCFD)

2019: dambreuk
Vale

2018: China verbiedt de
import van 24 soorten afval

1
F&C Responsible UK Equity Growth fund, 2 In eerste instantie alleen een strategie voor Noord-Amerika; geografisch bereik in 1998 uitgebreid, werd<hier volg ik de zin
niet> F&C Responsible Global Equity Fund, 3 F&C Responsible UK Income Fund, 4 F&C Responsible Sterling Corporate Bond Fund, 5 F&C Portfolios Fund – BMO Responsible
Global Emerging Markets Equity, 6 F&C Global Thematic Opportunities Fund.
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Contact
Institutioneel:
+31 (0)20 582 3758
Gerben.borkent@bmogam.com
Wholesale:
+ 41 (0) 22 5813302
Andrea.astone@bmogam.com
bmogam.com
bmogam.com
Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.
Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.
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