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Introductie:

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: SPWKN) is een van de medeondertekenaars van het Convenant
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (hierna: IMVB convenant).

SPWKN heeft BlackRock gevraagd om conform het instrumentarium, periodiek te rapporteren over de voortgang van de
uitvoering van het ESG-beleid van SPWKN. De uitkomsten van de meest recente rapportage per Q2 2022 staan hieronder
weergegeven.
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Methodologie:

SPWKN hanteert de volgende methode om potentiële en daadwerkelijke negatieve ESG-impacts te identificeren:

Van alle publiek verhandelbare beleggingen (staatsobligaties, staatsgerelateerde obligaties, bedrijfsobligaties, geldmarkt-
instrumenten, US hypotheken instrumenten en aandelen en beursgenoteerd vastgoed):

• MSCI Controversy score van 0 of 1, en

• MSCI ESG score van 0, 1, 2 of 3

Door het combineren van deze twee scores, identificeert SPWKN de beleggingen die mogelijk een negatieve ESG impact
hebben, op basis van de methodologie die MSCI hiervoor heeft ontwikkeld. SPWKN is er mee bekend dat deze methodologie
een grote mate van overlap, maar geen volledige, heeft met de OECD Due Diligence richtlijnen. Vanuit pragmatisch oogpunt
accepteert SPWKN de beperkte verschillen.
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Uitsluitingen en Engagement:

SPWKN heeft een aantal ondernemingen/activiteiten uitgesloten van het beleggingsuniversum. SPWKN maakt hierbij gebruik
van de ESG-screens die van toepassing zijn op de BlackRock mandaten. Deze screens beslaan onder andere controversiële
wapens, fossiele brandstoffen, civiele vuurwapens en tabak. Daarnaast worden uitsluitingen toegepast aan de hand van de
principes van de UN Global Compact.

SPWKN heeft BlackRock de opdracht gegeven om namens het pensioenfonds in gesprek te treden met de ondernemingen
waarin zij namens SPWKN is geïnvesteerd over ESG onderwerpen die daadwerkelijk of potentieel impact kunnen hebben op
het lange termijn financiële rendement. SPWKN onderschrijft de engagement prioriteiten die BlackRock heeft gedefinieerd:

- Kwaliteit en effectiviteit van het bestuur van een onderneming.

- Klimaat en natuurlijk kapitaal.

- Strategie, doelstelling en financiële veerkracht.

- Beloning in relatie tot waarde creatie.

- Impact op alle stakeholders.



5

De lijst met ondernemingen waarin SPWKN is geïnvesteerd waarmee engagement is gevoerd is aanzienlijk. BlackRock heeft in
totaal 1.084 engagements gevoerd met 534 ondernemingen in de World Equity en Global Credit portefeuilles van SPWKN in de
periode van 1 juli 2021 en 30 juni 2022. Dit is in totaal 73% van het aantal ondernemingen in de World Equity portefeuille en
39% van de ondernemingen in de Global Credit portefeuille.

Meer uitgebreide informatie over hoe BlackRock in gesprek treedt met de ondernemingen en welke key performance
indicators hierbij worden onderscheiden is te vinden op de website van BlackRock:

• Investment Stewardship | BlackRock

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship
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De lijst met beleggingen kent per 30 juni 2022 een aantal verschuivingen ten opzichte van de lijst per 30 juni 2021. De top 10
van deze lijst (gemeten naar omvang in de portefeuille) kent een lagere totale omvang ten opzichte van de top 10 vorig jaar.
De totale positie van beleggingen met een controversy score 0 of 1 en een ESG score 0, 1, 2 of 3 maakte per 30 juni 2022
ongeveer 1.8% uit van de totale portefeuille. Per 30 juni 2022 is dit percentage gedaald tot 0.6%.

De top 10 van deze lijst gemeten naar omvang in de portefeuille is als volgt:

Naam onderneming Portefeuille

Meta Platforms Inc. World ESG Focus mandaat

Pfizer Inc. World ESG Focus & Global Corporates mandaat

Hyundai Motor Co. Global Corporates mandaat

JD.com Emerging Markets B-fund

Volkswagen AG Global Corporates mandaat

Kia Corporation Global Corporates mandaat

Ford Motor Co. World ESG Focus mandaat

Grupo Mexico Emerging Markets B-fund

Adani Enterprises Ltd. 

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd
Emerging Markets B-fund

Zijin Mining Group Ltd. Emerging Markets B-fund
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