——UIT DE VERENIGING

Verantwoord Beleggen in Private Equity
als verzekeringspolis?
—
Op 3 juli 2014 organiseerden de Commissie
Verantwoord Beleggen en de Commissie
Private Equity een conferentie met als titel
Responsible Private Equity Investing: Window
dressing or value creation? Net als bij de vorige
drie jaarlijkse Private Equity conferenties
werden ook uitnodigingen verstuurd door
zusterorganisaties CAIA en CFA. De middagbijeenkomst trok ruim honderd deelnemers.
Dagvoorzitter Daan Spaargaren van
Eumedion wist met behulp van een vraag-enantwoord-spel de aanwezigen gelijk enthousiast te maken. Er waren levendige discussies
over o.a. in hoeverre de integratie van ESG
(environmental, social, governance)-aspecten
in de bedrijfvoering op een authentieke
manier gebeurt. Zit het in de genen van het
bedrijf en de mensen die de leiding hebben
of zijn marketingoverweging de belangrijkste
drijfveer?
Silva Dezelan, Senior Program Manager
Sustainability van Rabobank Nederland, gaf
aan dat Private Equity beleggers door hun
lange termijn focus en actief aandeelhouderschap ESG-aspecten prima kunnen integreren
in hun beleggingsproces. Op dit moment
worden bij de beoordeling van beleggingen
en het jaarlijkse engagement proces om de
ESG-performance te verbeteren een veelheid
aan ESG-vragenlijsten gebruikt. Silva zag een
gebrek aan standaarden. Zij concludeerde
ook dat voor ESG-integratie een one-fits-all
benadering niet werkt en de eindhalte van de
ESG-reis nog niet is bereikt.
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Alvar de Wolff, Investment Director van AAC
Capital, belegt in mid-market bedrijven in de
Benelux. Hij betoogde dat vermogensbehoeften, beperking van middelen en reputatie
nauw in verbinding staan met duurzaamheidsvraagstukken via de managementagenda
van een bedrijf. Zicht op ESG leert om een
bedrijf beter te begrijpen. Een voorbeeld is de
bedrijfshistorie op het gebied van veiligheid.
ESG geeft een duidelijke potentie voor kostenverlagingen. Alvar achtte de implementatie
van ESG-factoren nodig voor de strategische
positionering als dienstverlener.
Kayode Akinola, Director Private Equity van
Kohlberg Kravis Roberts (KKR), vertelde over
de ESG-implementatie bij hun Ethiopische
acquisitie Agriflora. De afgelopen 10 jaar hebben ervaren Nederlandse rozenkwekers Ziway
in Ethiopië ontdekt als ideale locatie om hun
kassen neer te zetten. Zij hebben ruim 8.700
werknemers in dienst. Dertig- tot veertigduizend gezinnen profiteren van de bedrijvigheid,
een school, een ziekenhuis en een stadion.
Het gebruik van water, afval, pesticides en
mest is geoptimaliseerd. De positie van vrouwen is enorm verbeterd.
Volgens Ebel Kemeling, CEO van Spring
Associates, beperkt duurzaamheid of ESG zich
bij de meeste Private Equity ondernemingen
tot risicomanagement als verzekeringspolis.
Vervolgstappen zijn kostenbesparingen,
reputatiemanagement en het ontwikkelen van
duurzame producten die een hogere toegevoegde waarde hebben dan de oorspronkelijke

producten. Tim van der Weide, Senior Advisor
Responsible Investment van PGGM, vulde in
de gezamenlijke presentatie met Ebel aan dat
het uitsluiten van sectoren zoals tabak op de
korte termijn financieel nadelig kan zijn, maar
op de lange termijn het risico beperkt.
De paneldiscussie onder voorzitterschap
van Marta Jankovic, Head of ESG Integration
Alternatives van APG Asset Management
werd naast Ebel Kemeling bemand door Kris
Douma, Head of Responsible Investment
van MN, Ludo Bammens, Head of EMEA
Corporate Affairs van KKR en Jesse de Klerk,
Investment Director Private Equity van Robeco.
Laatstgenoemde gaf aan dat transparantie de
trend is. Samenwerking tussen beleggers is
nodig om verbeteringen door te voeren, maar
standaardrapportage is geen vereiste.
Na het beluisteren van de uitgebalanceerde
reeks presentaties en discussies concludeer
ik dat Private Equity als beleggingscategorie zeer geschikt is om ESG-aspecten te
integreren in het beleggingsproces. Private
Equity aanbieders hebben veel interactie met
het management van de bedrijven en invloed
op de ESG-aspecten van de bedrijfsvoering.
Het is belangrijk dat beleggers voldoende
mogelijkheden krijgen om duidelijk te maken
dat ze willen beleggen in duurzame bedrijven
die ESG zien als meer dan een verzekeringspolis. Hieraan heeft de bijeenkomst een goede
bijdrage geleverd.
Robert Klijn

