ESG Risicobeoordeling Q4 2020
De ESG-risicobeoordelingen meten de mate waarin de economische waarde van een bedrijf
risico loopt op basis van onderliggende ESG-factoren. Deze ESG-risicobeoordeling bestaat uit
een kwantitatieve score en een risicocategorie. De kwantitatieve score vertegenwoordigt
eenheden van onbeheerd ESG-risico waarbij een lagere score een lager onbeheerd risico
betekent. Het onbeheerd risico wordt gemeten op een schaal van 0 - 100. Waarbij 95% van de
bedrijven een maximale score van onder de 50 heeft. Op basis van de behaalde score wordt
een bedrijf geplaatst in een risicocategorie. Deze scores zijn absoluut wat betekent dat een
bank bijvoorbeeld direct vergeleken kan worden met een oliemaatschappij.
Onderstaande figuren geven een beeld van de duurzaamheidsprestaties en samenstelling van
de Menzis portefeuille ten opzichte van het standaard universum (benchmark), die bestaat uit
3500 large-cap bedrijven uit ontwikkelde markten.

Aandelen Portefeuille Menzis t.o.v. Benchmark
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Het ESG-risico van de aandelen portefeuille van Menzis wordt met een overall risk rating
score van 21.3, beschouwd als ‘’medium’’ en is 13% lager dan de benchmark. De prevalentie
van bedrijven met een ernstig risico in de portefeuille is 78% lager dan de benchmark.

Bedrijfsobligatie Portefeuille Menzis t.o.v. Benchmark
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Ook het ESG-risico van de bedrijfsobligatie portefeuille van Menzis wordt met een overall risk
rating score van 21.5, beschouwd als ‘’medium’’ en is 12% lager dan de benchmark. De
prevalentie van bedrijven met een ernstig risico in de portefeuille is 64% lager dan de
benchmark.
De ESG risico’s worden nauw gemonitord. Deze scores bieden ons nieuwe inzichten die wij
gebruiken en vertalen naar criteria voor ons beleggingsbeleid.
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