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Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel
3e kwartaal 2018

Pensioenfonds Detailhandel heeft een uitgebreid MVB-beleid, waar door middel van uitsluitingen, stemmen en engagement invulling aan wordt
gegeven. Hierbij wordt gekeken naar een breed pallet aan thema’s, zoals controversiële wapens, VN-sanctiewetgeving, governance etc.
Pensioenfonds Detailhandel heeft besloten om zich nog meer te richten op klimaatissues en specifieke thema’s uit de detailhandel; zoals de mensenen arbeidsrechten bij toeleveranciers en bedrijfsethiek. De resultaten die naar aanleiding engagement en stemmen op deze vier speerpunten worden
behaald, worden in deze managementsamenvatting weergegeven.
Uitgebreide informatie over alle engagement- en stemactiviteiten van het voorgaande kwartaal (alsook de behaalde resultaten) is terug te vinden in de
vertrouwelijke kwartaalrapportage, die Pensioenfonds Detailhandel binnen het bestuur bespreekt.

Aantal aangesproken ondernemingen: 96 (aandelen en bedrijfsobligaties)
Aandelen en bedrijfsobligaties
Dit kwartaal hebben zich een aantal internationale modemerken en
retailers zich aangesloten bij het ACT-initiatief (Action, Collaboration,
Transformation). Dit programma onder de vlag van het Ethical Trading
Initiative, waarin internationale merken en retailers, fabrikanten en
vakbonden samenwerken, heeft tot doel heeft de lonen te verbeteren
door het opzetten van collectieve onderhandelingen in belangrijke landen

waar kleding en textiel wordt ingekocht. Fabrieksarbeiders verdienen
vaak niet genoeg om de basiskosten van levensonderhoud te dekken.
Dit kan leiden tot een hoog personeelsverloop, een lagere productiviteit,
sociale onrust en uiteindelijk tot mogelijke problemen met toelevering.
Uiteindelijk doel van het initiatief is om gezamenlijk te komen tot een
leefbaar loon voor iedereen die werkzaam is in de textielindustrie.
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Engagementintensiteit
Methodiek
Seminar
1-op-1:
Collectief:
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Meeting
1-op-1:
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Correspondentie
1-op-1
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Niveau
Bestuur / senior management
Meetings:
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Sustainable Development Goals*
We hebben het afgelopen kwartaal verder gewerkt aan de verfijning
van onze methodologie voor het ontwikkelen, uitvoeren en volgen van
onze engagementsinpanningen binnen het kader van de Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ons streven: het nog
beter in kaart brengen van de positieve sociale en milieugevolgen van
onze engagementsactiviteiten. De afstemming van de 169 SDG-subdoelen
op onze thema’s is afgerond; we hebben nu helder op welke meer dan 40
SDG-subdoelen we ons willen richten. Onze overtuiging is dat we met ons
engagement op die doelen het meeste effect kunnen hebben en daardoor
een positieve verandering kunnen bewerkstelligen.

Stemresultaten: 1.056 stemmen op 85 AVA’s
(85% stemmen vóór, 14% stemmen tegen en 1% onthoudingen)

Bestuurssamenstelling

54,9%
Overig

Bezoldiging

4,9%

25,0%

Stemmen tegen
en onthoudingen
naar onderwerp

Aandeelhoudersmoties

Kapitaal

6,1%

9,1%

* Dit verslag is opgesteld aan de hand van gegevens van een extern elektronisch stemplatform. Vergaderingen met nul aandelen en herregistratie
bijeenkomsten zijn buiten beschouwing gelaten. Bij een vergadering, stemming en motie wordt geacht niet te zijn gestemd als de uitgebrachte stem
door de tussenpersoon is afgewezen (bijvoorbeeld als de nodige documentatie ontbreekt, zoals volmacht, bevestiging economisch eigenaar etc.),
de instructie ‘Niet stemmen’ van toepassing is (bijv. in markten waar aan ‘share blocking’ wordt gedaan) of geen instructies zijn afgegeven.
Door afrondingsverschillen kan het zijn dat genoemde percentages niet optellen tot 100%.
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Engagement casestudy
Onderneming: BASF

Land: Duitsland

Sector: Basismaterialen

Prioriteitsbedrijf: -

ESG-risicoscore:

Reactie op engagement: Goed

Thema: Zorgdragen voor duurzame consumptie- en productiepatronen
Achtergrond

Onderwerp: Productveiligheid

Oordeel

Tegen de achtergrond van de algemener gevoelde zorg over chemische
veiligheid bevindt de sector landbouwchemicaliën zich momenteel in
een overgangsfase. Aangescherpte wet- en regelgeving zoals REACH, de
Europese regelgeving voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking
van chemicaliën, zorgt in combinatie met veranderende eisen van de
consument voor een nieuw speelveld voor spelers in deze sector. Hoewel
landbouwchemicaliën maar een klein deel van de activiteiten van BASF
uitmaken is het chemieconcern in onze optiek toonaangevend op het
gebied van duurzaamheid (ESG), inclusief chemische en productveiligheid.
We zijn met BASF in gesprek om te signaleren wat op dit moment de best
practices zijn bij de beheersing van chemische en productveiligheid.

Chemische en productveiligheid zijn aandachtsgebieden voor BASF,
zoals ook blijkt uit het omvangrijke team dat zich hiermee bezighoudt
en uit de werkzaamheden die plaatsvinden om de risico’s en kansen
in kaart te brengen die samenhangen met de productenportefeuille
van BASF. De onderneming is sterk in de beheersing op dit punt en
baseert zich op diepgaand inzicht in de producten en hoe deze door
klanten worden gebruikt. We zien BASF als leider op het gebied van de
beheersing van chemische en productveiligheid in de sector chemie.
Als wij vergelijkbare ondernemingen op dit punt aanspreken, zullen
wij dan ook de aanpak van BASF aanvoeren als een voorbeeld van
best practice.

Actie
Wij hebben gesproken over de uitgebreide productportefeuille van BASF
en over het team van 250 mensen dat zich bezighoudt met chemische
en productveiligheid. De onderneming analyseert de productapplicaties
van de eigen producten en merkt deze vervolgens aan als ‘Accelerators’
(aanzienlijke duurzame bijdrage), ‘Performers’ (basisstandaarden op het
gebied van duurzaamheid), ‘Transitioners’ (duurzame kwesties worden
aangepakt) en ‘Challenged’ (belangrijk duurzaamheidsprobleem met
actieplan in ontwikkeling). In juni 2018 kreeg 27,3% van de producten
het predicaat ‘Accelerator’, 68,3% ‘Performer’, 4,3% ‘Transitioner en 0,1%
‘Challenged’. Deze indeling verandert voortdurend, omdat er zich altijd
weer nieuwe standaarden en innovaties aandienen. Zo gaf BASF in onze
conferencecall een voorbeeld van een ‘Challenged’-product dat inmiddels
was veranderd in een goede zakelijke kans.

ESG-risicoscore: 	blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
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