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Verantwoord beleggen bij NN Investment Partners

Wij helpen onze klanten hun
verantwoorde doelstellingen
te behalen

ESG-integratie
ESG-factoren vormen een integraal
onderdeel van ons beleggingsproces
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ESG-strategieën
Integratie van ESG-gegevens in onze
beleggingsstrategieën om het risicogewogen rendement te verbeteren
Duurzame strategieën
Focus op huidige én toekomstige leiders
op het gebied van duurzaamheid
Impactstrategieën
Focus op bedrijven die een duidelijke
positieve bijdrage leveren aan de SDG’s
van de VN
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Transparante rapportages
Verantwoord beleggen begint met
transparant rapporteren
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Mondiale samenwerkingsverbanden
Door samenwerking op het gebied van
onderzoek, producten en ESG-initiatieven
maximaliseren we onze impact
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Verbeterd rendement
Onze nadruk op relevante ESG-gegevens
verhoogt het risico-gewogen rendement

EngagemEn
voorengt ag
vervooem
an r
d

g
erin
t and
evnerring
e

Engagement voor verandering
Engagement en stemgedrag zijn de beste
manieren om verantwoord ondernemingsgedrag te stimuleren
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NN Investment Partners is de onafhankelijke
vermogensbeheerder van NN Group, de grootste
Nederlandse levensverzekeringsmaatschappij. We hebben
meer dan 20 jaar ervaring in het toepassen van de milieu-,
maatschappelijke en bestuurlijke (ESG-)criteria op onze
beleggingsstrategieën en zijn trots op de erkenning die
we krijgen als vooraanstaande vermogensbeheerder
op het gebied van verantwoord beleggen voor diverse
klantgroepen wereldwijd. Met onze transparante en
geïntegreerde benadering helpen wij onze klanten hun
doelstellingen op het gebied van verantwoord beleggen
te behalen en stellen wij hen in staat bij te dragen
aan een duurzame toekomst terwijl zij aantrekkelijke
rendementen behalen. Onze heldere visie op de rol van
de vermogensbeheerder en op de wensen van beleggers
vormen de basis voor het kader voor verantwoord
beleggen en het brede gamma aan strategieën dat we
aanbieden.
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Verantwoord beleggen zien wij als
de beste manier om risico-gewogen
rendementen te verbeteren en een
bijdrage te leveren aan de samenleving
als geheel. Wij denken dat bedrijven
die een duurzame bedrijfsvoering
hebben en hoge eisen aan goed
bedrijfsbestuur stellen, de succesverhalen van de toekomst worden.
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NN IP‘s kader voor verantwoord beleggen
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Bouwstenen van
onze aanpak van
verantwoord
beleggen

Onze aanpak van verantwoord beleggen bestaat uit vijf bouwstenen: ESG-integratie, engagement voor verandering,
verbeterd rendement, mondiale samenwerkingsverbanden en transparante rapportages.

ESG-integratie
• Identificatie en beoordeling van relevante ESG-kwesties op landelijk, sector- en bedrijfsniveau
• Nadruk op toekomstgerichte ESG-gegevens om risico-gewogen rendement te verbeteren

1. Identificeren

2. Toetsen

• Identificeren van de belangrijkste kwesties op sectorniveau en controleren van
hun relevantie op landelijk,
bedrijfs- en obligatieniveau
• Bepalen van de impact van
deze factoren op de waardering,
het toekomstige bedrijfspotentieel en de belanghebbenden
• Gebruik van informatie van
interne doorlichtingen van de
onderneming, van ESG-dataverstrekkers en de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie
van relevante ESG-factoren
door NN IP

• Inzicht krijgen in de absolute
en relatieve prestaties
(ten opzichte van het
sectorgemiddelde) van een
onderneming in geval van een
ESG-kwestie
• Beoordelen van de
bedrijfsscores, die mogelijke
controverses aan het licht
brengen met betrekking tot
relevante ESG-kwesties
• Gebruik van informatie van
zowel het bedrijf als van
externe dataleveranciers

van relevante ESG-kwesties

van de prestatie-indicatoren
van bedrijven

3. Integreren

in de financiële analyse
• De analyses worden verwerkt
in de investment cases voor
aandelen en bedrijfs- en
staatsobligaties
• Integratie van ESG-gegevens
in de investment cases
helpt bij om aantrekkelijk
gewaardeerde bedrijven
te identificeren en het
vervolledigt de analyse
• Integratie van ESG-gegevens
vermindert risico’s en/
of verbetert het opwaarts
potentieel
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Engagement voor verandering
• We kiezen voor een actieve benadering van engagement en geven de voorkeur aan inclusie boven
uitsluiting, met desinvestering als laatste redmiddel
• Engagementactiviteiten vinden plaats op bedrijfs-/emittentenniveau en via internationale
initiatieven die verbonden zijn aan onze engagementthema's
• Schendingen van door NN vastgestelde criteria voor verantwoord beleggen activeren
engagementinspanningen die gericht zijn op positieve verandering

Bewustzijn
Opvolging beleggingsuniversum

Beoordeling
Mogelijke
schending?

Ace

Advies uitbrengen aan ESG-comité

Schending?

NEE

Beleggen
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Engagement
haalbaar?
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JA

Ter goedkeuring
aan RvB NN Group

Engagement
en beleggen
Beperken

512 ESG-dialogen met emittenten *

Milieu: 30%
Samenleving: 24%
Goed bestuur: 19%
Meerdere
ESG-factoren: 27%
*

Het totale aantal bedrijfsdialogen door de analisten
en engagementspecialisten van NN IP.
Referentieperiode: kalenderjaar 2018

• In 2018 hebben wij op 2.118 aandeelhouders
vergaderingen gestemd over 26.839 agendapunten
• 12,68% van onze stemmen is tegen het management
uitgebracht
• Daarnaast hebben we een groot aantal aandeel
houdersbesluiten gesteund rondom thema‘s als samenleving en milieu (respectievelijk 73% en 95%)
• Voorbeeld: wij hebben tijdens de aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell vóór een aandeel
houdersmotie over CO2-reductie gestemd

Verbeterd rendement
• We zijn van mening dat de nadruk op relevante ESG-gegevens het risico-gewogen rendement
verhoogt
• Blijven investeren in onderzoek om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en onze
beleggingsaanpak te verbeteren

Samenwerking met ECCE voor
onderzoek naar de impact van
ESG-scores van bedrijven en
momentum van aandelenkoersen

ECCE Maastricht University

Samenwerking met YISF in een
onderzoeksproject: “Delivering
value to investors from
sustainability” over of en hoe
ESG-integratie het rendement
verbetert
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Mondiale samenwerkingsverbanden
• Door het bundelen van onze krachten met andere toonaangevende bedrijven en internationale
initiatieven maximaliseren we onze positieve impact op de samenleving
• Productgerichte samenwerking op basis van onderzoek versterkt onze ESG-gegevens en
beleggingsstrategieën over het geheel

Ondersteuning internaonale
duurzaamheidsiniaeven
Samenwerkingen ter bevordering van
ESG-onderzoek en -rapportages
Samenwerking met toonaangevende
academische instellingen
Samenwerking met erkende
beleggingsinstuten
1999 - 2000

2005 - 2010

2011 - 2015

2016 - 2017

2019 en later

Sustainable Equity

Sustainable Credit

Enhanced Index Sustainable
Equity

Green Bonds
Sustainable Mul Asset
Impact Equity

Sustainable Private Debt

De jdlijn is indicaef; dit is geen volledig overzicht van onze partners en iniaeven.

Transparante rapportages
• Wij stimuleren een transparante en volledige rapportering bij de ondernemingen waarin
wij investeren
• In deze rapportages zijn resultaten over de impact op het klimaat, controverse-scores,
SDG-blootstellingen en engagement & stemactiviteiten opgenomen

Impactrapportage
aandelen
Voorbeeld van de manier waarop wij Voorbeeld
van deelportefeuille
CO2-rapportage
bij binnen NN
Sustainable:
de SDG-blootstellingen rapporteren aandelen
SDG-blootstelling NN (L) Global Equity Impact Opportunities (%) ten opzichte van MSCI ACWI
ten opzichte van MSCI ACWI
CO
CO2-uitstoot
-uitstoot
Afvalinte
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De gemiddelde score is de gemiddelde SDG-score van
het bedrijf gewogen naar portefeuille-samenstelling;
scores voor MSCI ACWI zijn eenvoudige gemiddelden.
Gegevensbron: ESG Screen17

De
gemiddelde score is de
Portefeuille
gemiddelde SDG-score van
het bedrijf gewogen naar
portefeuille-samenstelling;
scores voor MSCI ACWI zijn
eenvoudige
gemiddelden.
MSCI Europe
Gegevensbron: ESG Screen17
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Bronnen: NN IP, ISS-Ethix Climate Solu
uitstoot gemiddeld huishouden, en Eur

Bronnen: NN IP, ISS-Ethix Climate Solutions, Milieu
Centraal uitstoot gemiddeld huishouden, en Eurostat.
Alle cijfers per 31-12-2018
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Breed gamma aan
verantwoorde
beleggingsstrategieën

Milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG-)criteria zijn volledig geïntegreerd in het beleggingsproces van onze
ESG, duurzame en impactstrategieën. Onze duurzame strategieën laten een zichtbare verschuiving zien naar duurzame
kansen, terwijl onze impactoplossingen zich richten op bedrijven die een duidelijke positieve bijdrage leveren aan de
duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de VN.

Traditionele
strategieën

ESGstrategieën

Duurzame
strategieën

Impactstrategieën

Toepassen van door NN
vastgestelde criteria voor
verantwoord beleggen,
stemmen en engagement

Integratie van
ESG-gegevens om het
risico-gewogen rendement
te verbeteren

Focus op huidige én
toekomstige leiders op het
gebied van duurzaamheid

Focus op bedrijven die een
duidelijke positieve bijdrage
leveren aan de SDG’s van
de VN

Stemmen, engagement en uitsluiting op basis van door NN vastgestelde criteria voor verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen bij NN IP
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Uitgelicht
Voorbeelden van onze ESG-geïntegreerde,
duurzame en impactstrategieën
ESG
High Dividend Equity
Beleggingen in ondergewaardeerde aandelen die aantrekkelijke en duurzame
dividendrendementen bieden die ook qua sector- en landenallocatie
goed gespreid zijn. Kwantitatieve screening wordt gecombineerd met een
fundamentele analyse en ESG-integratie om aandelen te selecteren die onder
de intrinsieke waarde worden verhandeld en groeipotentieel hebben voor wat
betreft het toekomstige dividendrendement.
High Yield Bonds
Een high-conviction-strategie die voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties met
een lage kredietwaardigheid. Deze strategie hanteert geen vooraf vastgestelde
beleggingsstijl en heeft doorgaans 45-75 emittenten. Wij beheren de strategie
op een actieve manier waarbij de focus ligt op een bottom-up selectie van
effecten, waarin zowel ESG-criteria als een meer algemene systematische
top-down risicoanalyse zijn opgenomen.

Duurzaam
Sustainable Credit
Voornamelijk beleggingen in een gevarieerde portefeuille van hoogwaardige
bedrijfsobligaties. Negatieve screening wordt toegepast om het door ons
gewenste duurzame universum te bepalen en controversieel gedrag vast te
stellen. De nadruk ligt op fundamenteel bottom-up kredietonderzoek, om
obligaties te identificeren die op basis van hun verwachte kredietprofiel onderof overgewaardeerd zijn.
Sustainable Equity
Beleggingen in een wereldwijd gespreide gevarieerde portefeuille van
aandelen waarbij de risico's en kansen die zijn verbonden aan ESG-factoren
gecombineerd worden met een grondige financiële bedrijfsanalyse. Hierdoor
kunnen we rekening houden met factoren die vaak buiten de traditionele
financiële analyse vallen, maar die wel een belangrijke impact kunnen hebben
op de prestaties op lange termijn.

Impact
Green Bonds
Strategie op basis van groene obligaties die actief wordt beheerd, waarbij
beleggingen worden aangeboden in uitgiften die nieuwe of bestaande projecten
financieren met een meetbare positieve impact op het milieu. Negatieve
screening van emittenten op milieucriteria maakt deel uit van deze strategie,
net zoals een toetsing op naleving van de Green Bond Principles.
Impact Equity
Beleggingen in beursgenoteerde aandelen die een aantrekkelijk financieel
rendement bieden en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de
samenleving en het milieu. Deze aanpak combineert een thematische selectie
met een diepgaande analyse en ESG-integratie. Wij monitoren de bijdrage die
onze effecten leveren aan de samenleving en het milieu en helpen bedrijven bij
het creëren van een nog grotere impact.
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Voor een uitgebreider overzicht van onze
strategieën voor verantwoord beleggen kunt u
terecht op verantwoord.nnip.be.

Deze publicatie is geschreven om onze (potentiële) klanten te informeren over de activiteiten van NN Investment
Partners op het gebied van verantwoord beleggen. Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten nodigen wij u uit
ons te volgen op:

^@NN Investment Partners
$@NNIP

sverantwoord.nnip.be

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander
beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de
zin van de wet van 2 augustus 2002 noch het verlenen van een onderzoeksdienst in de zin van het MiFID KB van 19 december 2017.
Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er
geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in dit document is
op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit document
is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet
gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale
toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.
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