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Dit rapport bevat een overzicht van de engagementactiviteiten die Kempen Capital Management (KCM) heeft uitgevoerd voor de 

beleggingsportefeuille van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) in de periode van mei 2015 tot 

en met mei 2016. Engagement is een belangrijk onderdeel van het op een verantwoorde wijze beleggen van het vermogen. Hierbij 

worden ondernemingen en fondsmanagers aangesproken op hun verantwoordelijkheden rondom milieu-, sociale en governance 

(ESG) kwesties. Door middel van een constructieve dialoog willen we positieve verandering bewerkstelligen, zowel bij de 

ondernemingen waar BPFL in belegt, als bij de beleggingsfondsen waarin wordt belegd.  

 

Ieder kwartaal vindt er een screening plaats om te kijken of de onderliggende holdings in de beleggingsportefeuille voldoen aan de 

ESG-criteria. De United Nations Global Compact (UNGC), opgebouwd uit richtlijnen rondom corruptie, milieustandaarden, 

mensenrechten en arbeidsrechten, vormt de basis voor deze screening. Veel multinationals lopen in hun bedrijfsactiviteiten aan tegen 

ESG-uitdagingen. Het is echter onmogelijk om met alle ondernemingen in de beleggingsportefeuille een intensieve dialoog te voeren 

om de issues te bespreken. We kiezen daarom voor een thematische benadering waarin we onze engagement richten op een aantal 

specifieke thema’s en ondernemingen die hierbij betrokken zijn. We zijn ervan overtuigd dat een engagementproces met duidelijke 

focus een grotere impact heeft op de lange termijn bedrijfsvoering.  

 

Sinds maart 2015 wordt de database van MSCI ESG Research gebruikt voor de ESG-kwartaalscreening en de selectie van 

engagement cases. MSCI ESG Research stelt vast of bedrijven zich bezighouden met omstreden activiteiten (met andere woorden, 

schenden zij de UN Global Compact?) en voert ook sectorvergelijkingen uit. Daarin wordt beoordeeld welke ondernemingen het beste 

voorbereid zijn om de ESG-risico’s die in hun sector spelen het hoofd te bieden. Deze vooruitblikkende beoordeling vertaalt zich in 

een ESG-rating.  

 

Engagement wordt uitgevoerd op drie niveaus: engagement met bedrijven (large- en small-caps), engagement met fondsmanagers 

en engagement bij andere stakeholders (kredietbeoordelaars, sectorgenoten, enz.). Daarnaast wordt in dit rapport aandacht besteed 

aan collectieve engagement, de voortgang van de engagement door KCM en de resultaten van de portefeuillescreening.  

 

 

 

  

Introductie 
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Engagementactiviteiten 

 

Engagementactiviteiten bij bedrijven 

De beleggingsportefeuilles worden gescreend om te kijken of ze aan de ESG-criteria voldoen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van 

de database van MSCI ESG Research. Deze screening geeft aan welke bedrijven niet voldoen aan de tien principes van de UN Global 

Compact. Ondernemingen die onvoldoende maatregelen nemen om ESG-risico’s te managen. worden besproken in de ‘challenging 

sessies’. Tijdens deze bijeenkomsten gaan portefeuillemanagers en de afdeling Verantwoord Beleggen in discussie over de mogel ijke 

ESG-risico’s in de portefeuille en kan KCM bedrijven selecteren voor engagement. We concentreren ons daarbij op de meest materiële 

cases: dat betekent dat er sprake dient te zijn van een duidelijke en structurele schending van het UN Global Compact en dat het 

bedrijf geen duidelijke strategie heeft om toekomstige schendingen te beperken. Ook worden cases geanalyseerd waarbij de 

onderneming direct betrokken is en in de positie verkeert om de situatie te beïnvloeden om te beoordelen of er een realistische kans 

bestaat dat engagement een positieve uitwerking op de onderneming heeft. Hierbij wordt input van MSCI ESG Research gebruikt om 

engagementdoelen op te stellen op de volgende terreinen: beleidsontwikkeling, transparantie, toetsing en verbetering van huidige 

omstandigheden en deelname aan sectorinitiatieven. Het doel is om waarde te creëren, zowel voor het bedrijf, de aandeelhouder, als 

de maatschappij. KCM past daarbij een thematische benadering toe om de engagementstrategie gefocust te kunnen toepassen. Zo 

stellen wij bijvoorbeeld klimaatverandering, controversiële arbeidsomstandigheden en maatschappelijke en milieuproblemen in de 

mijnbouwsector ter discussie. 

 

Engagementactiviteiten bij fondsmanagers 

Engagementactiviteiten met externe fondsmanagers (zowel actieve als passieve strategieën) worden uitgevoerd door het Multi-

Management Team van KCM (dat externe managers selecteert) in samenwerking met de afdeling Verantwoord Beleggen van KCM. 

Hierbij ligt de nadruk op het verantwoorde beleggingsbeleid van de fondsmanagers, de implementatie daarvan en de wijze waarop het 

beleid wordt toegelicht. We stimuleren de implementatie van best practices op het gebied van verantwoord beleggen. KCM screent 

de posities in de portefeuilles en bespreekt mogelijke controversiële beleggingen met de fondsmanager. We moedigen de externe 

fondsmanagers aan om als aandeelhouder met deze ondernemingen een dialoog aan te gaan.  

 

Engagementactiviteiten bij andere stakeholders 
BPFL wil graag alle stakeholders aanmoedigen om de best practices op het gebied van verantwoord beleggen toe te passen. Mede 

namens BPFL voert KCM thematische gesprekken met maatschappelijke belangenorganisaties (NGO’s) en netwerkorganisaties, zoals 

het platform van de PRI (Principles for Responsible Investment). Voorts worden kredietbeoordelaars benaderd: hen wordt 

aangemoedigd om ESG-criteria in hun ratingproces voor bedrijven en landen op te nemen.  

Collectieve engagementactiviteiten 

Om het engagementproces gefocust, efficiënt en vooral ook effectief te laten verlopen, wordt geparticipeerd in collectieve 

engagementinitiatieven. De druk op bedrijven neemt toe wanneer beleggers een onderneming gezamenlijk benaderen. Bovendien 

vergt het engagementproces minder tijd voor individuele beleggers als een van hen bij bedrijven en sectorinitiatieven het voortouw 

neemt. KCM kan zich bij engagementactiviteiten aansluiten via de PRI Clearinghouse, een wereldwijd platform voor gezamenlijke 

engagementinitiatieven, maar ook via Eumedion, een Nederlands platform voor gezamenlijke engagementactiviteiten. Daarbij kan 

KCM het initiatief nemen, maar zich ook bij bestaande engagementprojecten aansluiten. Daarnaast werkt KCM samen met andere 

vermogensbeheerders en pensioenfondsen die soortgelijke engagementdoelstellingen voeren. Voorafgaand wordt zorgvuldig 

beoordeeld wat de gevolgen en de bijbehorende verantwoordelijkheden zijn indien wordt aangesloten bij een dergelijk collectief 

initiatief. KCM heeft richtlijnen geformuleerd om van geval tot geval te kunnen beoordelen welke samenwerkingsvorm het beste bij de 

engagementdoelstellingen past. Zo is klimaatverandering als kernthema voor engagementactiviteiten geselecteerd en daarom is KCM 

momenteel deelnemer in de PRI Investor Working Group on corporate climate lobbying.  

  

Engagement beleid 
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Dit hoofdstuk beschrijft de voortgang van de thema’s en engagement cases met betrekking tot de beleggingsportefeuille van BPFL in 

het afgelopen jaar zoals uitgevoerd door KCM. Omdat het onmogelijk is om in dialoog te gaan met alle ondernemingen in de 

beleggingsportefeuille, zijn enkele thema’s gekozen waar we onze engagement op richten. Momenteel zijn dit: klimaatverandering, 

controversies in grondstoffenwinning, controversiële arbeidsomstandigheden en corruptie.  

 

Klimaatverandering 

Klimaatverandering is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Gedurende afgelopen jaar zijn politici, ondernemingen, 

maatschappelijke organisaties en beleggers betrokken geweest bij de klimaattop (COP21) in Parijs in december 2015. 

Zowel landen als financiële instellingen hebben zich gecommitteerd aan het verminderen van CO2 -uitstoot. Zo beloofden 

Allianz, AXA en het Noors staatspensioenfonds dat ze niet meer beleggen in ondernemingen die voor meer dan 30% 

afhankelijk zijn van steenkolen. Een Nederlands voorbeeld is PGGM dat heeft aangekondigd om de CO2-impact van 

haar beleggingen in 2020 met 50% te reduceren. 

 

Klimaatverandering stond ook bij KCM hoog op de agenda gedurende 2015. KCM is lid geworden van de Institutional 

Investors Group on Climate Change (IIGCC) en heeft enkele educatiesessies over klimaatverandering georganiseerd. 

KCM heeft besloten om CO2-data te verzamelen en om de CO2-footprint van de beleggingsportefeuilles in kaart te 

brengen. Verder is KCM toegetreden tot enkele collaboratieve engagement initiatieven over klimaatverandering en is 

men in dialoog met Shell en Rio Tinto.  

Controversies in de grondstoffenwinning 

KCM heeft afgelopen jaar meer onderzoek gedaan naar de materiele ESG risico’s in de olie, gas en mijnbouw sector 

(grondstoffenwinning). De ondernemingen in deze sectoren staan voor talrijke ESG-gerelateerde uitdagingen en de 

schendingen in de sector zijn vaak zeer ernstig en materieel. Sinds afgelopen jaar is dit thema geselecteerd als 

kernthema voor de engagementactiviteiten van KCM. In 2015 is engagement gestart met CNOOC en Glencore. 

Daarnaast is KCM met meerdere olie, gas en mijnbouw ondernemingen in dialoog, zowel met de koplopers als 

achterblijvers in de sector.  

 

 

 

Controversiële arbeidsomstandigheden 

De bescherming van arbeidsrechten blijft een uitdagend thema voor een pensioenfonds met wereldwijde beleggingen. 

Multinationals met bedrijfsactiviteiten over de hele wereld lopen een groot risico op betrokkenheid bij schendingen van 

arbeidsrechten. Dit wordt veroorzaakt door regionale verschillen in arbeidsrechten, zwakke handhaving van wetgeving, 

en toenemende vraag naar goedkope productiefaciliteiten. In sommige regio’s, zoals de VS, zijn discriminatie en 

vakbondsvrijheid een grote uitdaging. Een ander risico dat steeds vaker voorkomt is moderne slavernij. We zien dit 

zowel in landen als Qatar, en ook dichter bij huis, zoals in Italië. Het engagement proces met Stora Enso is afgerond. 

De onderneming heeft verbetering laten zien en we hebben zeer beperkte beleggingen in Stora Enso. De onderneming 

werd beschuldig van betrokkenheid bij kinderarbeid in haar keten. Stora Enso heeft concrete stappen gezet om deze 

schendingen in de toekomst te voorkomen en om de bescherming van arbeidsrechten beter te waarborgen. De 

onderneming toont ook een koploperspositie in het managen van andere ESG-gerelateerde risico’s, zoals watergebruik 

en nakoming van nieuwe milieuregelgeving. 

 

Afgelopen jaar is KCM met verschillende ondernemingen in dialoog gegaan om potentiele controversiële praktijken te 

bespreken, bijvoorbeeld met La Doria, Vinci, Mattel en Abercrombie & Fitch. Deze gesprekken kunnen zich komend 

jaar ontwikkelen tot meer diepgaande engagement cases.  

Corruptie 

KCM heeft enkele nieuwe ondernemingen aangesproken over corruptieaantijgingen, zoals KT&G. Daarnaast is de 

engagement met Securitas en Eni S.p.A voortgezet. Beide ondernemingen hebben bereidheid getoond om in dialoog 

Voortgang engagement 
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te gaan en om nieuw anti-corruptiebeleid te implementeren en trainingen rondom dit thema te verzorgen. Ze hebben 

concrete stappen gezet om corruptie in toekomstige activiteiten te voorkomen.  

 

De engagement thema’s leiden tot de volgende engagement cases: ondernemingen waarmee de dialoog wordt aangegaan met 

betrekking tot het thema. 

 

 
Controversies in de 

extractives sector 

Controversiële arbeids-

omstandig- 

heden 

Corruptie Klimaat-verandering 

Engagement 

 

Glencore 

Royal Dutch Shell 

 

 

Securitas 

Eni S.P.A. 

 

Rio Tinto 

CNOOC 

Gesloten 
Southern Company 

 
Stora Enso   

 

Collectieve engagement initiatieven 

Om de effectiviteit en impact van engagement te vergroten neemt KCM deel aan collectieve engagementinitiatieven. Deze engagement 

activiteiten richten zich op specifieke thema’s en sectoren. Een collectief engagementinitiatief is een samenwerkingsverband tussen 

een groep beleggers die gezamenlijk de dialoog aangaat met een (of meerdere) onderneming(en) en/of een specifieke sector waar 

concrete ESG-uitdagingen spelen. De engagementcases worden verdeeld over de beleggers. Er is altijd één belegger 

eindverantwoordelijk voor de engagement met één onderneming. De overige beleggers in de groep ondersteunen de engagement, 

onder andere door het ondertekenen van brieven. Deze werkgroepen kunnen worden georganiseerd middels het platform van de PRI 

of in een willekeurige samenwerking met een groep beleggers die geïnteresseerd is in hetzelfde thema.  

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de collectieve engagementinitiatieven waar KCM momenteel bij betrokken is.  

Klimaatverandering 

Klimaatverandering is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Gedurende 2015 is KCM lid geworden van de 

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC stimuleert samenwerking tussen beleggers op het gebied 

van klimaatverandering. Het platform biedt instrumenten voor het promoten van beleid en beleggingsbeslissingen omtrent 

de lange termijn risico’s en mogelijkheden van klimaatverandering. KCM gebruikt het platform van IIGCC om kennis te 

vergroten over het meten van CO2 uitstoot. Daarnaast faciliteert de IIGCC collectieve engagement initiatieven en 

participeert KCM in de klimaatdialoog met ondernemingen.  

 

De PRI IWG on Corporate Climate Lobbying is in 2015 gelanceerd en KCM is er sinds het begin bij betrokken. Met ruim 

30 institutionele beleggers spreken we ondernemingen aan op die lobbyen tegen nieuw klimaatbeleid. Het doel is om het 

toezicht op lobby-activiteiten te verbeteren en de transparantie te vergroten. KCM participeert ook in de klimaat-
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engagementactiviteiten via de IIGCC. Deze engagement heeft grotendeels dezelfde doelstelling als de werkgroep vanuit 

PRI en spreekt Europese ondernemingen aan om hun klimaatbeleid aan te laten sluiten bij nationale en Europese 

klimaatafspraken. Binnen dit framework heeft KCM bijvoorbeeld Siemens, EDP – Energias, en Glencore benaderd.  

Waterrisico’s 

KCM ondersteunt de Ceres Engagement Group on Water sinds augustus 2015. Ceres stimuleert voedingsbedrijven om 

hun waterrisico’s te rapporteren. KCM heeft samen met een grote groep beleggers een brief aan voedingsbedrijven 

ondertekend waarin zorgen worden geuit over waterschaarste. In de brief roepen we deze ondernemingen op om in 2016 

waterrisico’s te gaan rapporteren (CDP Water Questionnaire). Eind 2015 hadden 9 van de 15 ondernemingen toegezegd 

om hier aan mee te werken. Enkele grote ondernemingen zoals Kraft Heinz gaan in 2016 de CDP Water vragenlijst 

invullen. 

Mensenrechten 

Eind 2015 is KCM ook toegetreden tot een nieuwe werkgroep die zich richt op het verbeteren van mensenrechten bij olie-

, gas- en mijnbouwbedrijven: PRI IWG on human rights in the extractive sector. Samen met 20 beleggers zijn we in dialoog 

met 50 ondernemingen om onze zorgen te uiten over de bescherming van mensenrechten. KCM is verantwoordelijk voor 

de engagement met het Chinese oliebedrijf CNOOC. Tot dusverre is deze engagement een behoorlijke uitdaging: CNOOC 

reageert niet op de pogingen van KCM en andere beleggers om een dialoog over mensenrechten en andere ESG-

gerelateerde kwesties aan te gaan.  

 

Daarnaast is KCM onlangs toegetreden tot een collectief engagement initiatief geïnitieerd door APG Asset Management. 

Dit initiatief richt zich op elektronica , auto- en de batterij producenten die betrokken zijn bij mensenrechten schendingen, 

met name kinderarbeid, bij de winning van kobalt in de Democratische Republiek van Congo (DRC). Er doen op dit moment 

23 beleggers mee aan dit engagement initiatief en de eerste brieven zijn in mei 2016 aan 13 ondernemingen verstuurd. 

Drie ondernemingen hebben al gereageerd dat ze open staan voor een dialoog met ons. 

Toegang tot medicijnen 

KCM heeft een investment statement ondertekend ter ondersteuning van de Access to Medicine Index. Deze index beoordeeld 

farmaceutische ondernemingen op hun bijdrage aan het verbeteren van toegang tot medicijnen in ontwikkelingslanden (zie 

http://www.accesstomedicineindex.org). Door het ondertekenen van het statement onderschrijven we de gedachte dat toegang tot 

medicijnen een belangrijk onderwerp is en we promoten het gebruik van indices die waardevolle informatie voor beleggers geeft. We 

streven er naar om de informatie van de Access to Medicine Index te integreren in ons beleggingsproces. Eind 2015 hebben we de 

Access to Medicine Foundation ondersteunt door de jaarlijkse vergadering van bij ons op kantoor te faciliteren. Tijdens deze 

bijeenkomst hebben de 20 grootste farmaceutische ondernemingen gezamenlijk gesproken over de indicatoren voor de index van 

2016 en hebben ze gediscussieerd over mogelijkheden om toegang tot medicijnen verder te verbeteren. Tot slot heeft KCM onlangs 

een brief ondertekend om ondernemingen aan te moedigen om te participeren in de volgende Access to Medicine Index. 

Engagement met kredietbeoordelaars 

 

Voor staatsobligaties volgt KCM een tweeledig ESG-beleid: integratie en dialoog. Omdat het lastig, zo niet onmogelijk, is om met 

overheden in dialoog te gaan, richten wij ons op instellingen die het gedrag van regeringen kunnen beïnvloeden, zoals 

kredietbeoordelaars. Moody’s, S&P en Fitch nemen corruptie en bepaalde politieke risico’s al mee in hun analyses. In de Princ iples 

for Responsible Investment (PRI) worden beleggers aangeraden om met deze kredietbeoordelaars een dialoog aan te gaan, met als 

doel deze instellingen te stimuleren dat zij andere materiële ESG-indicatoren in hun ratingproces integreren. Wij zien engagement als 

http://www.accesstomedicineindex.org/
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een middel om op kredietbeoordelaars, benchmarkbeheerders en managers van andere fondsen druk uit te oefenen dat zij ESG-

indicatoren in hun landenratings en -waarderingen opnemen. Zo willen wij de sector en het effect van beleggingen in staatsobligaties 

op de lange termijn positief beïnvloeden.  

Gedurende de verslagperiode is KCM betrokken geweest bij twee collectieve engagementinitiatieven met betrekking tot 

kredietbeoordelaars, namelijk één initiatief in samenwerking met UNEP Finance Initiative en een tweede initiatief samen met de PRI. 
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Samenvatting 

De beleggingsportefeuille van BPFL bevatte per 30 april 2016 aan liquide beleggingen onder andere ruim EUR 1,7 mrd aandelen en 

beursgenoteerd onroerend goed, ruim EUR 1,4 mrd staatsobligaties en ruim EUR 0,4 mrd bedrijfsobligaties. De beleggingen zijn 

gespreid over meerdere regio’s in zowel de opkomende als ontwikkelde markten, alsook over een groot aantal sectoren. Door de 

relatief grote allocatie naar passieve fondsen is het vermogen ook belegd in een aantal omstreden ondernemingen, waaronder 

enkele producenten van controversiële wapens.  

UN Global Compact en ESG Ratings 

Onderstaande grafieken tonen een overzicht van de ESG prestaties van de onderliggende ondernemingen in de portefeuille van 

BPFL. De grafieken geven een weergave van de ESG ratings van de bedrijven die binnen het universum vallen van MSCI ESG 

Research. Dit betekent dat o.a. geldmarktinstrumenten (zeer kortlopende leningen), hypotheken en staatsobligaties niet zijn 

meegerekend. De linker grafiek toont de algemene ESG ratings van de onderliggende ondernemingen. De rechter grafiek laat zien 

welk percentage van de onderliggende ondernemingen voldoet aan de principes van de UN Global Compact (‘Fail’, ‘Watch List’ of 

‘Pass)’. 

 

 
Bron: MSCI ESG Research, Portefeuilledata per 30 april 2016. 

 
Bron: MSCI ESG Research, Portefeuilledata per 30 april 2016. 

Staatsobligaties 

De beleggingen van BPFL bevatten tevens een omvangrijke allocatie naar staatsobligaties, rond 30%. MSCI ESG Research heeft 

ook een ESG-methodologie voor staten, waarbij zij landen ESG ratings geven van AAA tot CCC. Volgens deze methodologie heeft 

Duitsland bijvoorbeeld een ‘AA’ rating. De tabel hieronder geeft enkele voorbeelden van ESG ratings van landen waar BPFL via 

staatsobligaties in belegd is. De grafiek hieronder laat de verdeling van landratings binnen de staatsobligatieportefeuille van BPFL 

zien.  

In deze grafiek is de relatief beperkte allocatie naar obligaties van opkomende landen niet meegenomen. 

 

 
 

 

Screening van de portefeuille 
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Uitsluitingen  

 

Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. 

Controversiële wapens zijn antipersoonsmijnen, kernwapens, clustermunitie, chemische en biologische wapens. In 2015 zijn de 

screeningscriteria voor controversiële wapens aangescherpt. Zo worden de moeder- en dochterondernemingen van producenten 

van clustermunitie per direct uitgesloten en zijn er screeningscriteria toegevoegd voor kernwapenproducenten. Ondernemingen 

kunnen weer van de uitsluitingslijst af worden gehaald indien er meer dan drie jaar geen betrokkenheid is geweest bij de productie 

van controversiële wapens. In totaal worden er nu 35 ondernemingen uitgesloten. Ieder kwartaal wordt het beleggingsuniversum 

gescreend op mogelijke schendingen met het uitsluitingsbeleid. Op basis van deze screening wordt bepaald of de uitsluitingslijst 

moet worden aangepast. 
 

Door de relatief grote allocatie naar passieve beleggingsfondsen is het vermogen ook belegd in een aantal omstreden 

ondernemingen, waaronder enkele producenten van controversiële wapens die op de uitsluitingslijst van BPFL staan. Het 

totaalpercentage van uitgesloten ondernemingen via passieve beleggingsfondsen bedraagt 0,44% van de aandelenportefeuille of 

0,14% van de totale portefeuille (2015: 0,15%). Hoewel dit percentage ruim binnen de wettelijke normen voor beleggingen in 

controversiële wapens ligt streeft BPFL naar verdere vermindering van dit percentage. Dit ligt in lijn met de continue verbeteringen 

die BPFL nastreeft op het gebied van ESG. 

 

Portefeuilleoverzicht 

Onderstaande tabel toont de beleggingsfondsen en mandaten waarin BPFL investeert (in de categorieën aandelen en 

bedrijfsobligaties) en geeft een overzicht van het aantal ondernemingen binnen deze beleggingsfondsen of mandaten dat niet aan 

de UN Global Compact criteria voldoet (Fail), een ‘CCC’ ESG rating heeft op basis van de onderzoeksmethodologie van MSCI ESG 

Research, en op de uitsluitingslijst staat.  
 

 

Ondernemingen met 

een UNGC “Fail” 

status 

Ondernemingen met 

een “CCC” ESG 

Rating 

Uitsluitingen 

Beleggingsfondsen aandelen (actief)    

Montanaro Smaller European Companies Fund 1 1 0 

Beleggingsfondsen aandelen (passief)    

Northern Trust All Country Asia ex-Japan 5 61 4 

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 14 83 3 

Vanguard European Stock Index Fund 14 11 1 

Vanguard Institutional Index Fund 4 35 8 

Vanguard Japan Stock Index Fund 1 3 0 

Mandaten aandelen (passief)    

IPM RAFI Europe 10 7 0 

IPM RAFI US 5 48 0 

Beleggingsfondsen vastrentend    

LGIM Euro Corporate Bond Fund 12 11 2 

SLI European Corporate Bond Fund 18 13 0 

Blackrock Eur IG Corporate Bond Index Fund 76 44 4 

 

De getallen in de tabel geven het aantal beleggingen weer, niet de individuele bedrijven. De beleggingsfondsen of mandaten kunnen 

meerdere beleggingen in één bedrijf hebben. De twee obligaties van een uitgesloten onderneming binnen het LGIM Euro Corporate 

Bond Fund, zijn na engagement door KCM inmiddels verwijderd uit de fondsportefeuille. 
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Disclaimer 

De informatie in dit rapport is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden. Hoewel de inhoud van dit rapport met de meeste zorg 

is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, 

uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. 

 


