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INTRODUCTIE

De bedrijfsactiviteiten bij BMO Global Asset Management 
zijn gebaseerd op een progressieve beleggingsfilosofie. Met 
als doel: rendement realiseren voor de klant en positieve 
verandering bewerkstelligen in de wereld om ons heen.

Eerste voorvechters van verandering
Het eerste ethische fonds in Europa is 35 jaar geleden al door 
BMO gelanceerd. Sindsdien zijn we voortdurend met bedrijven 
in gesprek over betere werkwijzen op het gebied van milieu, 
maatschappij en governance (ESG). Als een van de oprichters 
van de Principles for Responsible Investment (PRI) stellen we 
ESG centraal in onze filosofie. ESG is verbonden met onze 
beleggingsprocessen en vormt een cruciaal onderdeel van onze 
inzet om risico’s te verlagen, rendementen te verbeteren en 
een positief verschil te maken. Voor onze klanten en de wereld.

Gewoon goed beleggen
Iedere belegger is op zoek naar duurzaam rendement. Onze 
basisovertuiging is dat verantwoord beleggen goed is voor 
zowel het rendement als de samenleving. Voor sommige 
vermogensbeheerders het nieuwe normaal, maar voor ons 
al decennia standaard. Met verantwoord beleggen kan er 
op veel niveaus worden gepresteerd, maar het verschil 
wordt gemaakt met het soort kennis en ervaring dat al vele 
decennia bij BMO wordt ontwikkeld en aangescherpt.

Een groeiende verantwoordelijkheid
Als internationale vermogensbeheerder met € 253 mrd 
aan beheerd vermogen per 31 december 2020 hebben we 
de slagkracht en de passie om een positieve invloed te 
zijn voor onze klanten. Niet alleen met zorgvuldig gekozen 
beleggingen maar ook met de inzichten en de expertise om 
hun doelen mogelijk te helpen maken en performance te 
leveren.

Vandaar dat we gebouwd hebben aan onze capaciteit in 
verantwoord beleggen. Op dat gebied zijn we nu de meest 
ervaren partij in de wereld, met een gezamenlijke ervaring 
van bijna 300 jaar. We hebben hierdoor een uitgebreid 
pakket oplossingen kunnen ontwikkelen, plus geavanceerde 
processen waarin actief eigenaarschap en een verbeterde 
effectenselectie tot betere beleggingsbeslissingen leiden 
en tot betekenisvolle veranderingen zorgen bij de bedrijven 
waarin we beleggen.

Naarmate de wereld verandert, zijn wij de juiste partner voor 
onze klanten. Waar ze ook op hun ‘reis’ zijn.

Belangrijke risico’s
De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk 
dat beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.

Nog nooit was het zo belangrijk om verantwoord te beleggen. Beleggen voor kort rendement 
valt steeds moeilijker te verdedigen als dat ten koste gaat van duurzaamheid. Slechte 
werkwijzen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het milieu, de maatschappij en de prestaties op 
de langere termijn. Klantdoelen gaan verder dan risico en rendement. Beleggers en rentmeesters van 
vermogen moeten verantwoordelijkheid nemen voor (het realiseren van) verandering.
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Verandering sturen

We gebruiken onze ervaring, 
expertise en invloed om positief 

effect op beleggingen en de 
wereld te sorteren. Uitvoerbare 

inzichten delen we met de klant.

We bieden een compleet 
pakket verantwoorde producten 
en oplossingen die we continu 

verder ontwikkelen voor de 
behoeften van onze beleggers 

en de wereld.

We zorgen ervoor dat alle 
relevante ESG-factoren in onze 

beleggingsanalyse worden 
meegenomen voor een 

allesomvattend  
risicoperspectief.

Multi-Asset oplossingen

Alternatives Vastrentend

aandelen

Actief aandeelhouder

ESG-integratie

Fondsen & Oplossingen

Thought Leadership

We gebruiken onze sectorkennis, 
ESG-gegevens en invloed om 

weloverwogen contact te 
zoeken met bedrijven waarin 

wij of onze klanten in beleggen. 
Doel: positieve verandering.
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VERANTWOORDE 
EXPERTISE

Totaalcapaciteit mét intensieve focusBreedte  
en diepte  
voor succes

Sinds de ontwikkeling van onze verantwoord 
beleggen-capaciteiten in 1984 hebben we 
uitgebreide ervaring opgedaan met het hele 
spectrum verantwoord beleggen en, wat ook 
belangrijk is, de precieze toepassing op aparte 
bedrijfstakken en voor belangrijke thema’s.

Met onze ervaren verantwoord beleggen-
capaciteit bestrijken we:

•  vaardigheden als ESG-analyse, engagement, 
screening en proxy voting;

•  verantwoorde thema’s in milieu, maatschappij 
en governance;

• sectorkennis.

Door deze expertise en de steun van onze 
adviesraad en bredere organisatie hebben 
we inzicht in alle ESG-aspecten. Klimaatactie 
en gelijkheid zijn twee belangrijke 
aandachtsgebieden die we overal in 
benadrukken: in ons ‘thought leadership’, in ons 
actief eigenaarschap en in onze beleggingen. 
Wat dat actief eigenaarschap betreft leggen 
we ook in 2021 weer de prioriteit bij bedrijven 
met een sterke impact op het klimaat (actie 
richting wereldeconomie met nuluitstoot). 
En verder: meer engagement voor positieve 
biodiversiteitsuitkomsten en aanpak problemen 
ongelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Onafhankelijk toezicht
Onze adviesraad, de Responsible 
Investment Advisory Council houdt 
toezicht op de integriteit van de normen 
voor de duurzaamheidsfondsen en 
adviseert over ethische en duurzame 
criteria. Die expertise is ook nuttig voor 
onze aanpak van zaken op het gebied van 
duurzaam beleggen en engagement.

De adviesraad bestaat uit vijf externe 
duurzaamheidsexperts en een intern lid. 
Die vijf leiders in hun vakgebied zorgen 
voor internationale ervaring in verantwoord 
beleggen, ESG- en ethische kwesties.
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Claudia Wearmouth 
Managing Director,  
Co-hoofd, Responsible 
Investment 

Alice Evans 
Managing Director, 
Co-hoofd, Responsible 
Investment

RI-team managers 

20+ experts verantwoord
beleggen

275 jaar ervaring 

Detailhandel

Corporate 
governance

Klimaat-
verandering

Gedrag

Zorg voor het 
milieu Volksgezondheid

Mensenrechten

Arbeidsnormen

Nutsbedrijven

Auto’s

Industrie

Olie en gas

 

Mijnbouw

Farma

VastgoedZorg

Technologie, 
media & telecom

Transport

Financiële sector

Bouw

Chemie

Verantwoord 
beleggen

Thema’

Sectoren

ESG-analyse  
en engagement

Screening 
& criteria 

development

Overheidsbeleid
ESG-

integratiemiddelen

Proxy  
Voting

Vaardigheden

Consumen-
tengoederen

Verantwoord beleggen 5



Toonzetter 
in het debat 

Voor de goede zaak
We leiden discussies om wereldwijd 
innovatie en ontwikkeling te 
stimuleren. Het is belangrijk 
om als belegger overheden en 
toezichthouders te vragen om op ESG-
gebied toegepast beleid te volgen.
Communicatie is geen 
éénrichtingsverkeer. We luisteren én 
spreken. Hoe meer we leren, des 
te doordachter en effectiever ons 
engagement.

Bij BMO Global Asset Management is ‘thought leadership’ de motor achter 
verantwoord beleggen. Op basis van onze research en inzichten maken we ons 
sterk voor verantwoord beleggen en positieve verandering.

Verschil maken: 3 manieren

We dragen weloverwogen 
en proactief bij aan 
consultatierondes van overheid 
en toezichthouders om zo 
beleid te helpen vormgeven.

1

Als belegger maken we ons 
sterk voor beleidsverandering 
en een duurzame agenda. 
We zorgen ervoor dat ieder 
bedrijf begrijpt dat ESG-
risico serieus moet worden 
genomen.

2

Als belegger zijn we 
doorgeefluik en microfoon 
voor de stem van onze 
klanten bij bedrijven.

3

Onze sterkste focus
In ons ‘thought leadership’ bestrijken 
we het hele spectrum aan ESG-
punten waarmee onze klanten zich 
geconfronteerd zien. Daarin signaleren 
we de kernthema’s waarop we de 
komende jaren de beleggingsagenda 
verwachten te beïnvloeden. De twee 
belangrijkste:

• klimaatactie
• gelijkheid

Dit past bij de bedrijfsbeloften van 
BMO Global Asset Management en de 
purpose van de bredere BMO Financial 
Group, namelijk 'Boldly Grow the 
Good'.

THOUGHT 
LEADERSHIP
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Gedeelde kennis
Dankzij de enorme kennis en 
hoeveelheden gegevens waar we 
gebruik van kunnen maken, kunnen 
onze experts op het gebied van 
verantwoord beleggen diepgaand 
onderzoek doen naar uiteenlopende 
ESG-onderwerpen. Met behulp van 
dat primaire onderzoek begrijpen 
we de behoeften en prioriteiten van 
individuele beleggers ook beter. Zo 
kwam onze recente studie in Noord-
Amerika uit bij vier unieke typen 
duurzame beleggers. In onze ESG 
Viewpoints delen we inzichten over 
uiteenlopende onderwerpen zoals 
plastic in de oceaan en een leefbaar 
loon voor ontwikkelingslanden. We 
kunnen begrip kweken voor deze 
uitdagingen en de manieren waarop 
verantwoord beleggen kan bijdragen 
aan oplossingen.

Praat mee. Schrijf u hier 
in voor onze regelmatige 
inzichtdocumenten.

Industry-wide groups

Environmental, Social and Governance groups

Samenwerking
Soms krijgen we meer voor elkaar als we met andere vermogensbeheerders, 
ngo’s en brancheorganisaties samenwerken. Om die reden nemen we actief 
deel aan veel netwerken in de hele wereld. Een greep:

ß  Vicki Bakhshi, Directeur Responsible 
Investment-team. Keynotepresentatie bij 
de F&C Investment Trust Lecture 2020: ‘The 
Future: It’s Our Responsibility’. Guildhall, 
Londen, maart 2020.

Our engagement in 2018 focused on companies required to publish modern slavery 
statements in line with the UK’s landmark Modern Slavery Act 2015. Since the 
introduction of this Act, modern slavery legislation has progressed in a number of 
countries, including Australia, Canada, France, and the Netherlands. The COVID-19 
pandemic has underscored the importance of legislation addressing modern slavery: in 
times of crisis, victims of modern slavery are at greater risk of exploitation, vulnerability 
to enslavement increases, and governments’ response efforts are hampered2. Against 
this backdrop, companies are facing heightened modern slavery risks, particularly in 
their supply chains. 

 
COVID-19 – turning the spotlight on human rights 

Global collaboration is undoubtedly key to overcoming COVID-19, which must be 
recognised as a public health emergency as well as a human rights crisis with 
far-reaching consequences.

One impact of COVID-19 that we want to highlight is that companies in some 
industries, including health care equipment and supplies are having to rapidly 
hire workers in order to cope with soaring demand, potentially exacerbating 
modern slavery risks. One example of a company we recently contacted about 
forced labour risks is Top Glove – a rubber glove manufacturer headquartered in 
Malaysia, where modern slavery risks are comparatively high – which has needed 
at least one thousand more workers. We recognise that companies in industries 
under significant pressure are not only facing higher modern slavery risks, but 
also health risks, because their workers may be more likely to contract COVID-19 
if social distancing rules are challenging to adhere to. We strongly believe that 
practices to improve employee wellbeing and reduce the risk of transmission 
of COVID-19 not only facilitate business continuity, but also mitigate the risk of 
reputational damage and loss of consumer trust.  

Modern Slavery: Engagement Update 
In our last Viewpoint about modern slavery1, we highlighted that as 
long-term investors, we encourage companies – particularly those 
in high-risk sectors – to identify and manage modern slavery risks. 
We believe that companies that take robust action to tackle modern 
slavery are more resilient over the long-term, and are less likely to 
suffer financial and reputational damage.

Responsible Investment Solutions 
  

   For Professional Clients and/or Qualified Investors only

Contact us
 

 bmogam.com

= Follow us on LinkedIn 

Key risks

The value of investments and any 
income derived from them can go 
down as well as up as a result of 
market or currency movements 
and investors may not get back the 
original amount invested.

ESG Viewpoint
June 2020 

Catherine McCabe, 
Analyst, Responsible 
Investment

1  https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/
news-and-insights/esg-viewpoint-modern-
slavery/ 

2  https://delta87.org/2020/03/impact-covid-19-
modern-slavery/

Continued

ESG Viewpoint
August 2020

The Black Lives Matter movement’s call for change inspired anti-racism protests 
around the globe. It has forced corporations to re-examine their hiring, pay 
and promotions practices, workplace cultures, product branding and consumer 
discrimination. Public debate about systemic racism is also set against the backdrop 
of the stark realities of the COVID-19 crisis, which has had a disproportionate effect on 
Black people and other vulnerable communities, underscoring the need for companies 
to prioritise issues around racial inclusion, worker protections and pay equity. 

At BMO Global Asset Management, we recognise the importance of this critical issue 
of social justice, and we recognise the real value diversity and equality has to our 
own business and to the businesses we invest in. As investors, we believe we can 
contribute by:

• Engaging our investee companies in constructive dialogue to advocate for 
adoption of practices that address systemic racism and lack of representation in 
the workforce

• Seeking to ensure the same good practices are adopted within our own business 
and wider industry

• Reinforcing our engagement with thoughtful use of voting rights where 
appropriate 

• Supporting industry initiatives and investor collaborations that align with our 
views to amplify our voice in seeking positive change

Racial justice: The imperative for investor action 

  Recent demonstrations against the killing of George Floyd and 
others by police called attention to systemic issues of racial 
inequalities and police brutality in the US, mobilising people 
globally to rally for racial justice. 

  Corporations around the world have publicly supported the call 
to action on racial justice and made commitments to address 
racism and inequity within their own organisations, but more 
transparency is needed to assess how well those words align 
with actions. 

  Investors can play a key role here in pressing for stronger policies 
and disclosure through engagement, as well as addressing racial 
equality within our own organisations. 

Responsible Investment Solutions 

Rosa van den Beemt 
Vice President,  
Responsible Investment

Contact us
 

 bmogam.com

= Follow us on LinkedIn 

Let’s talk about risk 

The value of investments and 
any income derived from them 
can go down as well as up and 
investors may not get back the 
original amount invested.

Continued

Public trust in the pharmaceutical industry has eroded. 
The pandemic provides drug-makers a chance to begin  
re-building their reputation – but only if they prioritise 
socially responsible practices. 

We've been exploring how the pharmaceutical industry is 
responding to COVID-19 through research and engagement. 
Specifically, we're focusing on three key issues: 

ESG 
Viewpoint
September 2020

Contact us
 

 bmogam.com

= Follow us on LinkedIn 

Let's talk  
about risk
The value of investments 
and any income derived 
from them can go down as 
well as up and investors 
may not get back the 
original amount invested.

Catherine McCabe, 
Analyst, Responsible 
Investment

COVID-19 and the  
pharmaceutical industry

 
The pharmaceutical industry is under intense scrutiny as 
the COVID-19 pandemic unfolds, with the world watching 
and waiting for effective treatments and vaccines.  
 
Want to learn more? Read on the discover the 
details of our findings.   

Page 1Responsible Investment Solutions 

Continued

Protecting and supporting employees1

Maintaining and broadening access to products2

Leveraging collaboration 3
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Actief eigendom, 
positieve invloed

Verantwoordelijkheid eindigt niet bij beleggen. We zijn actieve eigenaars, gebruiken 
weloverwogen engagement en stemrecht om positieve verandering te bewerkstelligen, 
risico te verminderen en de langetermijnresultaten te verbeteren.

Door als actief eigenaar op te treden, door 
engagement en door te stemmen, kunnen we de 
activiteiten en het gedrag van ondernemingen ten 
goede keren.

Wat betekent dit voor onze beleggers?
Wij signaleren de strategisch belangrijke ESG-zaken 
voor de bedrijven waarin we beleggen en het bredere 
belang daarvan voor de wereld. We gaan het gesprek 
aan over die zaken om voldoende strategische 
focus van het bedrijf te krijgen; sterk toezicht zeker 
te stellen; het punt hoger op de agenda te krijgen; 
positieve verandering te steunen en te realiseren. We 
spelen het waar nodig hoger op. We brengen met onze 
deskundigheid diepte en breedte in het verhaal. En we 
zijn vasthoudend.

Het kan even duren voordat er bereidheid tot 
verandering in een bedrijf is opgebouwd. Voordat de 
juiste instrumenten er zijn. We begeleiden bedrijven 
op die reis en we houden ze aan gemaakte beloften. 
Bij BMO is actief eigenaarschap een belangrijke hoeksteen 

van de werkzaamheden. We verzorgen dat via onze 
bekroonde reo® dienstverlening.

Via reo® oefenen klanten meer invloed uit door 
de activa samen te voegen en met één sterke 
stem te spreken. We vertegenwoordigen met 
trots een wereldwijd klantenbestand bestaand 
uit beleggers van pensioenfondsen, verzekeraars, 
vermogensbeheerders, fiduciair beheerders, goede 
doelen en family offices.

Engagement in de diepte en breedte
Engagement staat bij ons centraal. Ons team bestaat 
uit sectorspecialisten, waardoor we problemen in 
context kunnen plaatsen en de zaken tot in detail 
kunnen doorgronden. Dat kan tot innovatieve 
oplossingen leiden. Werkbare nieuwe antwoorden 
die een effectievere uitkomst opleveren.

Dat inzicht heeft verder een brede basis. We 
bestrijken het hele spectrum aan ESG-risico’s en 
bedrijven in alle sectoren en regio’s.

ACTIEVE 
EIGENAAR
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Proactief stemmen (‘proxy voting’)
Actief eigenaarschap betekent onder meer weloverwogen 
stemmen als belangrijke manier om ESG-gedrag te 
verbeteren. Door de uitoefening van onze stemrechten 
stimuleren we goede corporate governance en positieve 
verandering in de manier waarop bedrijven zaken doen en 
risico verminderen.

Strategisch
Integratie ESG-kwesties 
in bedrijfsstrategie

52%
Engagement BMO Global 
Asset Management op 
niveau bestuur of senior 
executive

Voortvarend
Engagement 
onderbouwd 
met duidelijke 
escalatiestrategieën 
en een bereidheid om 
stemrecht in te zetten

23%
BMO Global Asset 
Management stemmen 
tegen het management

Allesomvattend
Bedrijven 
aanspreken in alle 
beleggingscategorieën 
en regio’s

50
landen waarin BMO 
Global Asset Management 
het gesprek aangaat 
(‘engagement’)

4106

Samenwerking
Met andere beleggers 
en breder ook met 
belanghebbenden

$52 biljoen
in activa die door Climate 
Action 100+ worden 
vertegenwoordigd, per 30 
november 2020

Hoe ziet  
goed engagement eruit?

Dankzij onze diepgaande ervaring, sectorkennis en 
aanzienlijke omvang krijgen we vaak de kans om direct 
met de mensen te praten die de beslissingen nemen 
en om positieve verandering te bewerkstelligen. 
Claudia Wearmouth, Algemeen directeur, Co-hoofd 
Responsible Investment

Transparant stemproces

BMO Global Asset Management medeoprichter en -ondertekenaar 
van de Principles for Responsible Investment van de VN.

Betrekken van 
de belangrijkste 
ondernemingen in 
de aanloop naar de 
AVA als we tegen het 
management willen 
stemmen

JAN

Publicatie op 
onze website van 
gedetailleerde 
stemverslagen en van 
diverse motivaties

De richtlijnen voor 
corporate governance 
worden jaarlijks 
bijgewerkt en openbaar 
gemaakt, waarbij 
belangrijke wijzigingen 
worden meegedeeld 
aan bedrijven.

Resultaten
Positieve uitkomsten

Afgestemd

79%
van het engagement 
gekoppeld aan de 
Sustainable Development 
Goals (SDG’s)

Alle data betreffen 2020, tenzij anders vermeld.

gevallen van positieve verandering in 
ESG-praktijken sinds wij hierover in 2006 

statistieken zijn gaan bijhouden.
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Samenwerken aan  
positieve verandering

Voortgang Sustainable Development Goals 

De Sustainable Development Goals 
(SDG’s) zijn een belangrijk initiatief,  
een raamwerk voor de toekomstige 
ontwikkeling zonder negatieve effecten 
op mens of planeet.

De SDG’s hebben een verschuiving 
in de beleggingssector veroorzaakt. 
Beleggers nemen meer 
verantwoordelijkheid voor het effect 
van besluiten op de samenleving en de 
economie.

Het SDG-raamwerk heeft 17 doelen 
en 169 subdoelen, aan de hand 
waarvan bedrijven en beleggers 
een duurzame toekomst in 2030 
kunnen realiseren. Het initiatief heeft 
gezamenlijke doelen voor stakeholders 

geformuleerd, waarmee het effect van 
ons engagement zichtbaar wordt. Sinds 
2016 is de bewaking van de effectiviteit 
van ons engagement richting de 
realisatie van de SDG’s ook onderdeel 
van onze rapportage. In tegenstelling 
tot veel vermogensbeheerders gaat die 
rapportage verder dan een overzicht 
van de (realisatie van de) doelen. We 
kijken ook naar de doelstellingen die 
daaronder zitten. We kunnen op deze 
manier ook de interacties, voortgang 
en resultaten op detailniveau 
vastleggen. Hiermee kunnen we een 
diepgaandere invloed bieden. Invloed 
die aan positieve verandering bijdraagt.

BMO Global Asset Management medeoprichter en -ondertekenaar van de Principles 
for Responsible Investment van de VN.

Internationaal 
werken 
stakeholders samen 
aan uitkomsten in 
overeenstemming 
met de SDG’s

PRINCIPLE

1 2 3 4 5

We zijn lid van diverse coalities 
beleggers. Samen werken we actief 
aan engagementtrajecten met als doel 
de Sustainable Development Goals te 
helpen realiseren. 

Door met één stem te spreken kunnen 
beleggers niet alleen effectiever hun 
zorgen overbrengen, ze worden ook 
door de bedrijfstop serieuzer genomen.

Bedrijven zullen eerder naar beleggers 
luisteren als ze bewijs zien dat wat ze 
horen ook daadwerkelijk een breed 
gedragen visie onder beleggers is, 
onderbouwd met objectief bewijs.

ACTIEVE 
EIGENAAR
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We onderscheiden ons 
door afstemming van onze 
engagementdoelen op de 

onderliggende SDG’s.
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ESG-integratie zit ingebakken in 
onze benadering
Bij BMO Global Asset Management is het vaststellen van de financiële gevolgen 
van ESG-problemen integraal onderdeel van ons beleggingsproces. Dat biedt 
duidelijkheid over de risico’s en de kansen op de lange termijn.

In alle categorieën geïntegreerd    
ESG-afwegingen vormen onderdeel 
van ons beleggingsproces in 
alle beleggingscategorieën: 
aandelen, vastrentend en 
alternatives. Fondsbeheerders en 
beleggingsanalisten gebruiken die 
cijfers en onze expertise om het 

belang daarvan voor de beleggingscase 
te doorgronden Daarmee kunnen ze 
de principes toepassen op een manier 
die past bij de beleggingscategorie en 
-strategie.

Wij sluiten in ons hele bedrijf 
landmijnen en clustermunitie uit. De 
lijst uitsluitingen wordt regelmatig 

geëvalueerd en waar nodig aangepast.

We gaan liever in gesprek met 
bedrijven dan dat we ze uitsluiten uit 
ons beleggingsuniversum. Succesvol 
engagement  kan het risico verkleinen, 
waarde vrijmaken en de samenleving 
ten goede

 

Analisten en 
portefeuillebeheerders 

doorgronden (het financiële 
effect van) ESG-zaken op basis 

van gegevens en research 
(intern en van derden).

ESG-analyse duidelijk 
in funda-menteel 

onderzoek.

We werken via engagement en 
de uitoefening van stemrecht 
actief samen met bedrijven 

aan een betere beheersing van 
belangrijke ESG-kwesties na 

investering.

Research Analyse bedrijf Samenstelling 
portefeuille

Risicobeheer

Actief  
eigenaarschap

Uitvoering ESG-integratie

ESG-INTEGRATIE
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Instrumentarium ESG-integratie 
Ontwikkelde middelen voor effectieve integratie:

We hebben een duidelijk raamwerk ontwikkeld voor het aantonen van de ESG-credentials van 
diverse fondsen in verschillende beleggingscategorieën. We bewijzen op die manier hoe fondsen 
voldoen aan onze drie pijlers: vermijden, beleggen en verbeteren.

De belegger helpen te evalueren wat we bieden 

Verbeteren
Activiteiten na belegging 
om positieve verandering 

te bewerkstelligen in 
de omgang met ESG-

kwesties.

Vermijden
Bepaalde sectoren of effecten 
uitgesloten uit het belegbaar 

universum vanwege producten, 
diensten of gedrag.

Beleggen
Proactieve selectie effecten 
vanwege gunstig ESG-profiel 

of positieve bijdrage aan 
samenleving en milieu.

Engagement en voting

•  Teamgeleid engagement- en 
stemprogramma met rapportage

•  Nader engagement bedrijven op 
portefeuilleniveau waar gepast

•  Stemmen overeenkomstig interne 
richtlijnen corporate governance 
en/of portefeuillebeheerders

ESG-sectorrapportage

•  Signaleren en bespreken 
relevantste ESG-risico’s en -kansen 
per sector

• Formulering best practice
•  Belangrijke ESG-vragen die 

beleggingsteams de bedrijfstop 
kunnen stellen

Viewpoints 

•  Opinie, research en feedback over 
engagement met bedrijven in 
Viewpoints

•  Lezen: https://www.bmogam.
com/responsible-approach/

Rapportage ESG-
portefeuilleanalyse

•  Totale ESG-portefeuilleresultaat 
t.o.v. benchmark

•  Analyse beste en slechtste ESG- 
scores in de portefeuille

• Analyse CO2-voetafdruk
•  Gedetailleerd overzicht 

engagement & stemmen

ESG-risicotool

• 6.500+ bedrijven wereldwijd
•  Bedrijven krijgen een interne ESG-

rating op basis data afkomstig van 
meerdere providers die vervolgens 
door onszelf versterkt zijn

•  Waarschuwingssignaal voor zeer 
slechte ESG-prestaties of ernstige 
controverses

ESG-seminars

•  Responsible Investment-team 
organiseert elke maand een 
seminar voor alle portefeuille-
beheerders en analisten

•  Deze sessies geven inzicht 
en debat over omgang met 
belangrijke ESG-onderwerpen in 
de beleggingsanalyse

Verantwoord beleggen 13
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2012
Start rapportage interne 
ESG-portefeuilleanalyses, 

waaronder  
CO2-voetafdruk

2011
Introduceert Climate 
Opportunity Partners 
Private Equity Fund

2000
Begint engagementtrajecten 
over klimaatverandering, een 

van de thema’s waarvoor 
de reo® engagement-

dienstverlening  
is opgericht

2007
Publiceert 

onderzoeksrapport 
over de reactie van de 
verzekeringssector over 

klimaatverandering 

2010
Formuleert samen met 

andere leden van het Climate 
Principles-initiatief richtlijnen 

voor de financiering 
van kolengestookte 
ktriciteitsopwekking

2005
Medeoprichter 
UNPRI; enige 

vermogensbeheerder 
die zich bij CLGCC 

aansluit 

2013
Woont 

klimaatonderhandelingen 
UNFCCC in Warschau bij

2005 20102000

2010
BMO Financial Group 

gaat voor CO2-neutraliteit 
voor alle operationele 

uitstoot 

2009
Persoonlijk bijwonen 

klimaatonderhandelingen 
UNFCCC in Kopenhagen  

om ondersteunende  
stem belegger te  

laten horen

Thought Leadership  
/ Openbaar beleid

Actief 
eigenaar-
schap

ESG-
integratie 

Gespecialiseerde 
ESG-fondsen

We zien klimaatverandering als een van de bepalende problemen van onze 
generatie. Het is duidelijker dan ooit dat een stabiel klimaat essentieel is voor 
de kwaliteit van leven op onze planeet. We staan achter de ambitie voor een 
verlaging van de internationale uitstoot broeikasgassen met 50% in 2030 en 
per saldo nul in 2050, om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Die 
ambitie vormt de fundering van ons huidige en toekomstige beleid.

TIJDLIJN VOOR ACTIE

Klimaatverandering: wat we 
al hebben gedaan: 

Beleggingsinvloed in actie

BMO Global Asset Management14



2019
Introduceert SDG 

Engagement Fund, 
op basis van SDG 13: 

klimaatactie

2017
Legt zich vast 
op nul fossiele 

brandstofreserves 
voor alle duurzame 

fondsen

2016
Introduceert BMO 
Fossil Fuel Free 

en eerste groene 
obligatiemandaat

2016
Publiceert eerste 
impactverslag, 
waaronder CO2-

voetafdruk

2014
Begint standaard 

bedrijven te verzoeken 
om een klimaatscenario-

analyse

2015
Woont 

klimaatonderhandelingen 
UNFCCC in Parijs bij

2013
Woont 

klimaatonderhandelingen 
UNFCCC in Warschau bij

2015 2020

2017
BMO Financial Group 

voorvechter van de Task 
Force on Climate-related 

Financial Disclosures

Formuleert ambitie nuluitstoot 
voor de beleggingen, 
als medeoprichter en 
-ondertekenaar van de Net Zero 
Asset Owners Alliance

Stemt engagement en 
uitoefening stemrecht 
volledig af op doel 
nuluitstoot in 2050

Positieve allocatie naar 
klimaatoplossingen in 
themafondsen voor aandelen, 
vastrentend, private 
equity en alternatieve 
beleggingscategorieën

Integreert 
klimaatmaatstaven 
in tools 
portefeuillerisicoanalyse

2019
Systematische integratie 
van klimaatverandering 

in stembeleid

2017
Staat als belegger-

ondersteuner mede aan 
de wieg van Climate 

Action 100+

Uit het succes van Climate Action 
100+ (beleggers die samen 
bijna $ 52 biljoen aan activa 

vertegenwoordigen) blijkt wel hoe 
ver we zijn gekomen.

Kristi Mitchem, CEO

We hebben sinds 
Parijs 2015 met 629 
bedrijven 1075 keer 
contact gehad over 
klimaatverandering 
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Van diepe 
ESG-expertise 
naar echte 
oplossingen

Altijd verantwoord
Ieder fonds van BMO Global Asset 
Management is een verantwoord 
fonds. We integreren materiële ESG- 
factoren in alle beleggingsprocessen. 
En dus is verantwoord beleggen 
standaard in al onze strategieën, 
producten, fondsen en 
beleggingsoplossingen. Wel hebben 
we een speciale groep ESG-fondsen en 
oplossingen voor beleggers die de lat 
bij verantwoord beleggen nog hoger 
willen leggen. 

De keuze voor de juiste partner is 
altijd belangrijk. Dat is vooral het 
geval bij verantwoord beleggen. De 
omgang met iets zo complex en 
onderling verbonden als ESG vraagt 
om ervaring, diepe sectorkennis en 
de bagage om dat te vertalen naar 
uitstekende en duurzame keuzes 
voor klanten.

Een betere verantwoorde partner 
vindt u nergens: al meer dan 35 
jaar pioniers, bekroonde duurzame 
beleggingservaring, plus een 
ongeëvenaard aanbod ESG-fondsen 
en oplossingen.

ESG-FONDSEN EN 
OPLOSSINGEN

Global Growth 
Smaller Fund

BMO Sustainable
Opportunities
Global Equity

Best Sustainable & 
ESG Equity Fund

In het verleden behaalde resultaten 
zijn geen indicator voor toekomstige 
performance.
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reo® 
– Ons rentmeesterschap 

Onze Responsible Engagement 
Overlay-dienstverlening (reo®) is 
zeer gewild bij een internationaal 
klantenbestand van asset owners 
zoals pensioenfondsen, verzekeraars, 
vermogensbeheerders, fiduciair 
beheerders, goede doelen, family 
offices en discretionair beheerders. 
Die klanten vertrouwen erop dat 
wij via onze bekroonde reo® dienst 
ondernemingen waarin wordt belegd 
op ESG-zaken aanspreken, alsook op 
duurzaamheidsrisico’s en -kansen. De 
reo® rapportage is afgestemd op de 
SDG’s, waardoor de impact van ons 
engagement zichtbaar wordt.

Via reo® hebben klanten toegang tot 
onze volledige rentmeesterschap-
expertise (‘stewardship’) waaronder 
research, screening, engagement 
en proxy voting. Die klanten kunnen 
meer invloed uitoefenen en positieve 
verandering bewerkstelligen door 
de activa samen te voegen en 
met één sterke stem te spreken. 
Engagemenprioriteiten worden 
ingegeven door de internationale, 
sectoroverschrijdende dekking door 
reo® van alle bedrijven (van small 
tot large caps) en de systematische 
analyse van ESG-risico’s in 
klantportefeuilles.

Assets onder 
engagement voor 
BMO Global Asset 

Management

€117 mrd

Verantwoorde oplossingen: het aanbod 
De extra factor in onze 
gespecialiseerde verantwoorde 
beleggingsoplossingen

In 1984 introduceerden we ons 
Responsible UK Equity-fonds, het 
eerste op milieu en maatschappij 
gescreende fonds van Europa. 
We zijn daarna niet meer gestopt 
met innoveren. Bekroond 
zijn we voor strategieën voor 
uiteenlopende beleggingsthema’s 
en -prioriteiten, in uiteenlopende 
beleggingscategorieën en regio’s, 
inclusief multi-asset oplossingen.

Ons aanbod verantwoorde 
beleggingsoplossingen maakt 
gebruik van en versterkt ons kader 

van drie pijlers: vermijden, beleggen, 
verbeteren:

Vermijden: extra uitsluitingen boven 
op de standaard uitsluitingen voor 
ons totale aanbod. 

Beleggen: een groter aandeel 
bedrijven die leiderschap op het 
gebied van duurzaamheid vertonen 
of daarnaartoe onderweg zijn. 
Allesomvattende klantrapportages 
over milestones en vorderingen zijn 
mogelijk.

Verbeteren: een nog veeleisender 
engagementagenda die verder kijkt 
dan de financiële resultaten en 
bedrijven stimuleert om voortdurend 
de ESG-prestaties te verbeteren.

Totaal 
gecombineerd 

€420 mrd 

Impactrapportage
We publiceren voor elk verantwoord beleggingsfonds een jaarlijkse 
impactrapportage met daarin de geboekte vorderingen en de impact 
die we hebben via de bedrijven waarin we beleggen en door de manier 
waarop we ons als belegger opstellen.

Beheerd vermogen in 
verantwoorde fondsen en 

mandaten

€9.3 mrd 

Assets onder 
engagement voor 
klanten in reo®

€303 mrd

=

Per 31 december 2020
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Ons moederconcern:  
BMO Financial Group
Ruim 12 miljoen klanten rekenen op ons voor persoonlijk en 
zakelijk bankieren, wealth management en beleggingsdiensten. 
We richten al onze inspanningen op bouwen, investeren en 
transformeren hoe we werken. Dit om waarde te creëren die 
veel verder gaat dan wat er onder de streep staat.
 

$949 mrd
totale activa

45.000
medewerkers wereldwijd

192 jaar
Dividendrecord; langste in 
Canada

BMO kwam in 2020 op de 1e plaats bij de 
banken en op #15 van 5500 internationale 
bedrijven in de Wall Street Journal-enquête 
2020 van de 100 duurzaamste bedrijven in 
de wereld.

Bloomberg Gender-Equality index 
2020, 5e 

Best Employers for Women en Best 
Employers for Diversity 2020 in Amerika 
(Forbes magazine)

Bron: BMO 203ste jaarverslag 2020. Data per 31 oktober 2020.

#1 Duurzame  
bank
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in zaken en in het leven

BOLDLY GROW 
THE GOOD

Voor een bloeiende economie

steun 
verdubbelen
aan kleine bedrijven en 
vrouwelijke ondernemers

barrières slechten

Voor een inclusieve 
samenleving 

door in te zetten op geen 
barrières voor inclusie

$ 400 miljard 
activeren
ten bate van duurzame 
financieringen in 2025

Voor een duurzame toekomst

Purpose BMO  
Financial Group 
In samenwerking met onze 
opdrachtgevers, medewerkers en 
gemeenschappen zoeken wij naar 
kansen om positieve veranderingen 
te versnellen. We zijn ervan overtuigd 
dat succes twee (of meer) kanten 
op kan werken. Het is ons niet 
eerder zo duidelijk geweest waarom 
we doen wat we doen. We treden 
een toekomst vol verandering met 
vertrouwen tegemoet en vatten 
onze overtuigingen samen in deze 
eenvoudige purposeverklaring:

Voortvarende 
toezeggingen:
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Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.

 
 Volg ons op LinkedIn
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