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Het doel van de reo® (responsible engagement overlay)* service is om bedrijven te stimuleren hun handelswijze met 
betrekking tot ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) te verbeteren. Dit doen wij door ondernemingen waarin 
onze klanten zijn belegd aan te spreken (engagen) op ESG-kwesties. De focus ligt op het verbeteren van het 
beleggingsresultaat op lange termijn. Wij willen bedrijven helpen om commercieel succesvoller te worden door op 
een veiligere, schonere en meer verantwoorde wijze te werken. Zo zijn bedrijven ook beter gepositioneerd om met 
ESG-risico’s en -kansen om te gaan.

Aantal aangesproken ondernemingen dit kwartaal

Engagement Aangesproken ondernemingen Behaalde milestones Aantal landen

139 105 6 17

Engagement naar regio

62

30

5 1

7

VK
Europa
Azië (ex Japan)
Japan
Overig

Aangesproken ondernemingen naar onderwerp** Behaalde milestones naar onderwerp

● Klimaatverandering 59

● Milieustandaarden 56

● Bedrijfsethiek 6

● Mensenrechten 24

● Arbeidsomstandigheden 42

● Volksgezondheid 13

● Ondernemingsbestuur 32

● Klimaatverandering 1

● Arbeidsomstandigheden 2

● Volksgezondheid 2

● Ondernemingsbestuur 1

* reo®  wordt toegepast op €1050 miljard beheerd vermogen per 31 maart 2022.

** Bedrijven kunnen zijn aangesproken op meer dan een onderwerp.
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Engagements en Sustainable Development Goals (SDGs)

De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) zijn ontwikkeld door de VN en bedrijfstakoverkoepelende 
stakeholders, met het oog op het opstellen van een routekaart naar een duurzamere wereld.

Wij gebruiken de gedetailleerde onderliggende SDG-doelstellingen om de engagementdoelen per bedrijf te bepalen, 
waar relevant, en om de positieve maatschappelijke en milieugevolgen van engagement te verwoorden. Engagements 
worden systematisch op doelniveau vastgelegd, om een grotere nauwkeurigheid en een grotere impact mogelijk te 
maken.

Engagement SDG niveau

● SDG 13 27%

● SDG 8 15%

● SDG 12 14%

● SDG 15 10%

● SDG 6 10%

● SDG 10 9%

● SDG 16 3%

● SDG 3 3%

● SDG 5 3%

● No SDG 3%

■ Other 3%

Engagement onderliggende SDG doelstelling
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Milestone SDG niveau

● SDG 3 33%

● SDG 1 17%

● SDG 8 17%

● SDG 12 17%

● SDG 13 17%

Milestone onderliggende SDG doelstelling

0% 5% 10% 15% 20%
% of engagement

1.1

3.3

3.8

8.7

12.6

13.2

SD
G 

ta
rg

et

*Other vertegenwoordigt SDG subdoelen die minder dan 2% van de relevante SDG uitmaken.
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Engagement casestudy

Naam: Sika AG Land: Zwitserland Sector: Basismaterialen

Prioriteitsbedrijf: - ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed

Thema:  Klimaatverandering Onderwerp: Net-zero strategie bij Sika

SDG: 13.2

Achtergrond

CO2-afbouw in de bouw/gebouwen (bijna 40% van de CO2-uitstoot wereldwijd) is van 
essentieel belang voor een scenario van 1,5°C. Sika bevindt zich hiervoor in een ideale 
uitgangspositie met hun producten en innovatieve technologieën. Sika AG maakt en verkoopt 
gespecialiseerde op chemicaliën gebaseerde producten en het leeuwendeel van de omzet is 
afkomstig uit de bouw. Tot het productaanbod behoren toevoegingen voor beton, 
afdichtmiddelen voor dakbedekkingen en vloeren, waterdichtingssystemen, alsook 
lichtgewicht onderdelen voor de auto-industrie en de sector windenergie.

Actie

Bij ons engagement met Sika ligt de nadruk vooral op minder CO2-uitstoot en op de 
productzorg. Voor wat betreft dat eerste gaat Sika verder met de evaluatie van de scope 3-
uitstoot. De eerste uitkomsten op basis van de cijfers voor 2021 worden de komende 
maanden bekendgemaakt. De routekaart naar net zero en de aanpassing van de 
emissiereductiedoelen zijn daarop gebaseerd. De emittent wil deze bekendmaken op de 
Capital Markets Day in oktober.

Omdat circa 65% van de door Sika gekochte chemicaliën gebaseerd is op aardolie dringen 
we bij de onderneming aan op een tijdlijn voor de uitfasering van chemicaliën op basis van 
fossiele brandstoffen. Sika geeft toe dat dit nog ver in de toekomst ligt, maar doet wel al 
onderzoek naar alternatieve grondstoffen als bioafval. Van de 35% resterende ingekochte 
producten is het merendeel beton/betongebonden. Een snelle oplossing hier is vermindering 
van het betongehalte. Vorderingen worden geboekt: Sika heeft het klinkergehalte in de 
diverse soorten mortel met circa 30% verlaagd.

Oordeel

Sika blijft openstaan voor engagement en de dialoog is 
bemoedigend, vooral over scope 3-evaluaties. De 
onderneming neemt deel aan samenwerkingsverbanden 
in de sector voor de berekeningsmethode van de 
ecologische voetafdruk van chemische producten. Op 
basis van de huidige leveranciers is dat niet haalbaar, al 
ontwikkelen grotere chemieconcerns (vooral in Europa) 
zich wel in de goede richting. Sika loopt in de eigen 
sector voorop voor wat betreft duurzaamheid, door de 
beheersing van de eigen milieu-impact en het 
productaanbod. Dat de onderneming zich aansluit bij 
het SBTi maakt, in combinatie met de publicatie van de 
net zero-routekaart, die koploperpositie alleen maar 
groter.

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

Laag Matig Bovengemiddeld Hoog
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Bijlage

SDG Doel Samenvatting doel

■ SDG1 1.1 Technologische innovatie en wetenschappelijk onderzoek bevorderen

■ SDG2 2.1 Handelsverstoringen op de landbouwmarkten voorkomen

■ SDG2 2.2  Inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen

■ SDG3 3.3 Schadelijke praktijken als FGM en kinderhuwelijken uitroeien

■ SDG3 3.8 Wetenschappelijke samenwerking tegen de verzuring van de oceanen versterken

■ SDG3 3.9 Ten minste tien procent van de zee- en kustgebieden in stand houden

■ SDG5 5.1 Gebruik chemicaliën en afval gedurende de hele cyclus beheersen

■ SDG5 5.5 Mondiale toegang tot onderzoek naar schone energie faciliteren

■ SDG6 6.1 Een einde maken aan aids, tb, malaria en door water overgedragen en andere overdraagbare ziekten

■ SDG6 6.4 De inzet van middelen tegen armoede versterken 

■ SDG6 6.5 De genetische diversiteit van planten en dieren behouden

■ SDG7 7.2 Universele toegang tot veilige en betaalbare vervoerssystemen verschaffen

■ SDG7 7.3 Kader voor duurzame consumptie en productie invoeren

■ SDG8 8.2 Verzekeren gelijke kansen voor vrouwen, inclusief leiderschap op alle niveaus;

■ SDG8 8.3 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes

■ SDG8 8.5 Realiseren volledige en productieve werkgelegenheid voor iedereen

■ SDG8 8.7 Aanpassingsvermogen versterken van gevaren en natuurrampen die met het klimaat te maken hebben

■ SDG8 8.8 Natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheersen en efficiënt gebruiken

■ SDG9 9.4 De wereldwijde snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen

■ SDG10 10.1 Waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken

■ SDG10 10.2 Verhogen efficiëntie watergebruik om een antwoord te bieden op de waterschaarste

■ SDG10 10.3 Een einde maken aan alle vormen van ondervoeding, vooral bij kinderen en vrouwen

■ SDG12 12.2 Volatiliteit van de voedselprijzen via de grondstoffenmarken reduceren

■ SDG12 12.4 Te voorkomen kindersterfte uitroeien

■ SDG12 12.5 Het aantal doden en gewonden als gevolg van verkeersongelukken halveren

■ SDG12 12.6 Framework Convention on Tobacco Control van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanscherpen

■ SDG13 13.1 Het aanbod aan gekwalificeerde docenten belangrijk vergroten

■ SDG13 13.2 Wereldwijde toegang tot seksuele en voortplantingszorg zekerstellen
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Bijlage

SDG Doel Samenvatting doel

■ SDG15 15.1 Efficiëntie van hulpbronnen en bestrijding van klimaatverandering

■ SDG15 15.2 De bouw van bestendige gebouwen met lokaal materiaal steunen

■ SDG15 15.5 De technologische capaciteiten van ontwikkelingslanden versterken

■ SDG16 16.5 Alle vormen van sterfte door geweld verminderen

■ SDG16 16.b Publieke toegang tot informatie zekerstellen en fundamentele vrijheden beschermen
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