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LS Value Equity 

ESG-beleid  

ESG is een Engelstalig acroniem voor ‘environment’ (E), ‘social’ (S) en ‘governance’ (G). Een ESG-beleid omvat dus 

principes en objectieven om de impact van onze handelingen naar milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur op 

te volgen en te sturen. Leo Stevens & Cie is ervan overtuigd dat een ESG-duurzaamheidsbeleid waardevol is en 

bijdraagt tot het toekomstig succes van zowel haar beleggingsproces als van de algemene werking van haar 

organisatie.  

 

ESG-beleid in het beleggingsproces  

Het beleggingsproces van Leo Stevens & Cie sluit beleggingen in tabak, wapens en kansspelen a priori uit. 

Daarnaast sluit het eveneens bedrijven uit die voorkomen op de exclusielijst van het Noorse Government Pension 

Fund Global:  

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/ 

Het ESG-beleid maakt integraal deel uit van het beleggingsproces en wordt toegepast op alle beleggingsproducten 

van Leo Stevens & Cie (aandelen, obligaties, trackers, beleggingsfondsen, gestructureerde producten, enzovoort) 

doorheen de ganse dienstverlening (discretionair beheer, fondsenbeheer, adviesbeheer).  

In het beleggingsproces evalueren Leo Stevens & Cie elke belegging vanuit een diepgaande ‘risk/return’ financiële 

analyse. Elke belegging wordt beoordeeld op het gebied van solvabiliteit, concurrentieel voordeel en cyclisch 

karakter. En ten slotte wordt elke belegging ook gescoord op haar ESG-kwaliteiten.  

Het ESG risico score wordt per bedrijf bottom-up berekend en geeft de impact op de 3 componenten weer, waarbij 

3 geen ESG-impact inhoudt, 1 de hoogst mogelijke positieve impact en 5 de meest negatieve impact. Bedrijven 

met een slechte ESG-score verhogen het beleggingsrisico en beïnvloeden de ‘risk/return’ daardoor negatief : 

• Voor E meten we de impact op CO2-uitstoot, water & afval, biodiversiteit ed. 

• Voor S meten we de impact op arbeidsmanagement, gezondheid & productveiligheid, privacy & 

databescherming ed 

• Voor G meten we kwaliteit management & overzicht, samenstelling RvB, eigenaarschap en beloning ed. 

Hierbij gaat de analyst eerst uit van de door Leo Stevens & Cie vastgelegde ESG-basisscore van de sector waarin 

het bedrijf actief is (zie tabel 1).  

Tabel 1: ESG Basisscore vastgelegd door Leo Stevens & Cie 

• Gezondheid   : 2 

• Consumptie cyclisch   : 3  

• Consumptie non-cyclisch : 3 

• Financieel   : 3 

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/
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• Nut    : 3 

• Informatica   : 3 

• Communicatie  : 3 

• Vastgoed    : 3 

• Materialen   : 4  

• Industrie   : 4  

• Energie :    : 4  

In tweede instantie onderzoekt Leo Stevens & Cie de individuele ESG-score van het bedrijf waarin wordt belegd. 

Daarvoor doet Leo Stevens & Cie enerzijds beroep op informatie van externe analysebureau’s zoals Sustainalytics, 

MSCI en anderzijds op informatie van het bedrijf zelf.   

De positieve en negatieve bedrijfsspecifieke elementen van de onderneming worden daarbij concreet bepaald. 

Bedrijven met een positieve impact kunnen daardoor een betere ESG-score bekomen dan hun sectorgenoten. 

Maar bedrijven met een hoge negatieve impact scoren zullen slechter dan hun sector. Leo Stevens & Cie volgt dus 

geen relatief scoresysteem maar hanteert scores die de absolute ESG-impact weergeven.   

Deze benadering vertaalt zich in de volgende ‘heat-map’: 

 

Daarbij worden beleggingen met ESG-score 5 geweerd. Beleggingen met ESG-score 4 en 4,5 zijn toelaatbaar maar 

worden gemeden. Op basis van de MSCI-rating methodologie ambieert Leo Stevens & Cie een BB resultaat of 

beter voor het geheel van haar beleggingen: 
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Om dit selectieproces te staven geeft Leo Stevens & Cie 4 concrete voorbeelden:  

1. Microsoft – ESG score 2:   

Microsoft behoort tot de sector ‘Informatica’. De ESG-score gelinkt aan deze sector bedraagt 3 (zie tabel 

1). Omwille van onderstaande positieve bedrijfsspecifieke elementen past Leo Stevens & Cie de score 

aan van 3 naar 2. Het bedrijf heeft gedetailleerde CSR richtlijnen (corporate social responsibility), die 

worden onderverdeeld in 3 subcategoriseren: “protecting our planet”, “strenghtening communities” en 

“empowering people”.  

        

Environment Microsoft is sinds 2012 wereldwijd 

koolstofneutraal en heeft zich ertoe verbonden 

om tegen 2030 koolstofnegatief te zijn. 

Het bedrijf verricht experimenten om het 

energieverbruik terug te dringen.  

Vb. Microsoft heeft servers die zeer veel energie 

nodig hebben. Om dit energieverbruik terug te 

dringen is Microsoft gestart met een nieuw 

pilootproject, waarbij het bedrijf enkele van 

haar servers in de oceaan gelegd heeft (bij de 

kust van het Verenigd Koninkrijk) teneinde 

“cool” te blijven. 

Social De genderdiversiteit bedroeg volgens MSCI 41% 

in 2020 op bestuursniveau (tegenover het 

sectorgemiddelde van de MSCI ACWI van 

23,67% in datzelfde jaar). 

Governance Microsoft volgt het principe van "één aandeel, 

één stem", waardoor het zich onderscheidt van 

veel sectorgenoten, waar oprichters 

onevenredig veel stemrecht hebben in 

verhouding tot hun economisch belang. 

 

2. Kingspan – ESG Score 2,5: 

Kingspan behoort tot de sector ‘Industrial’. De ESG-score gelinkt aan deze sector bedraagt 4. Omwille van 

onderstaande bedrijfsspecifieke elementen past Leo Stevens & Cie de score aan van 4 naar 2,5.  
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Environment Kingspan heeft een sterke eigen R&D wat 

resulteert in een brede waaier aan producten.  De 

gepatenteerde merken van Kingspan leveren 

duidelijk betere isolatiewaarden op dan de meer 

algemene isolatiematerialen zoals PUR en PIR.   

Kingspan blijft inspelen op de grote vraag naar 

duurzame producten, via haar productportfolio 

(thermisch efficiënte isolatieplaten en 

regenwateropvangsystemen). Volgens MSCI haalt 

Kingspan 83,45% van de totale omzet in 2020 uit 

cleantech producten (vs 12,8% ACWI 

industriegemiddelde). Een zeer sterke prestatie.  

Kingspan werd in 2020 zelf een Net-Zero Energy 

bedrijf, wat inhoudt dat het bedrijf netto geen 

energie meer verbruikt.   

Daarnaast heeft het bedrijf ook concrete 

doelstellingen met betrekking tot het eigen 

waterverbruik, gebruik van gerecycleerde PET en 

de eigen bedrijfswagens.   

Social Kingspan heeft voor de hele groep 

veiligheidsmanagementprogramma's voor 

werknemers geïmplementeerd. Vanaf 2020, zou 

40% van de productielocaties gecertificeerd zijn 

volgens de ISO 45001-normen. 

Governance Een aandachtspunt is de aanwezigheid van 

meerdere bedrijfsleiders in de raad van bestuur 

naast de CEO. Meerdere "inside directors" kunnen 

de invloed van het management in de 

bestuurskamer vergroten. Deze bezorgdheid 

wordt gedeeltelijk weggenomen doordat de 

onderneming de functies van CEO en voorzitter 

heeft opgesplitst en een volledig onafhankelijke 

voorzitter heeft benoemd.  
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3. ASML – ESG Score 2: 

ASML behoort tot de sector ‘Informatica’. De ESG-score gelinkt aan deze sector bedraagt 3. Omwille van 

onderstaande bedrijfsspecifieke elementen past Leo Stevens & Cie de score aan van 3 naar 2.  

 

Ecologie Tegen 2025 wil ASML het energieverbruik per 

"wafer" van hun toekomstige generatie EUV 

systemen met 60% verminderen (in vergelijking 

met de NXE:3400). Het absolute energieverbruik 

van de machines is al gedaald, terwijl de 

productiviteit aanzienlijk is toegenomen. 

Social Het personeelsverloop bij de onderneming 

bedraagt 3,8%. Dit is lager dan het 

sectorgemiddelde van 8,0% (MSCI). Het bedrijf 

biedt vele opleidingsmogelijkheden en 

werknemersvoordelen. 

Governance ASML heeft een volledig onafhankelijke 

raad van bestuur en geen controlerende 

aandeelhouder. Het bedrijf volgt het 'one share 

one vote' beleid, dat helpt de economische 

belangen van de aandeelhouders en hun 

stemrecht op één lijn te brengen. 

 

4. Las Vegas Sands Corp – Uitgesloten: 

Het beleggingsproces van Leo Stevens & Cie sluit beleggingen in tabak, wapens en kansspelen uit. Las 

Vegas Sands Corp krijgt geen score en wordt a priori uitgesloten.   

 

ESG-beleid van Leo Stevens & Cie buiten het beleggingsproces  

Verantwoord ondernemen zit al jarenlang in het DNA van Leo Stevens & Cie. Leo Stevens & Cie is ervan overtuigd 

dat dit eerder een attitude is dan louter een label halen. Leo Stevens & Cie streeft er bewust naar om bij alle 

bedrijfsbeslissingen niet alleen een adequaat rendement te realiseren, maar benutten ook de kansen voor een 

beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Zo werden op ecologisch vlak interne 

doelstellingen bepaald m.b.t. energieverbruik, water consumptie, vermindering van plastiek, papierverbruik en -

recyclering en bedrijfswagens. Het geleidelijk aan realiseren van deze doelstellingen is enkel mogelijk via een 

bewuste ESG-focus in het dagelijkse beleid, en een engagement van alle medewerkers. Op sociaal vlak besteedt 
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Leo Stevens & Cie ruime aandacht aan de gevoeligheden en emoties die onlosmakelijk samenhangen met uw 

vermogen. Respect en eerbied voor alle partijen zijn hierbij van allerhoogste belang. Deze diep gewortelde 

empathische insteek leidde tot de uitgave van twee boeken die door Ingrid Stevens geredigeerd werden: 

“Financiële Levensvragen” en “Financiële Zorgvragen”. Beide boeken kregen veel weerklank omwille van hun 

maatschappelijk relevant engagement. Tevens droegen ze bij tot een betere financiële geletterdheid. Een 

doelstelling die Leo Stevens & Cie bewust nastreeft en invult met haar periodieke LS Academy sessies.  

 

Op goed bestuur vlak is Leo Stevens & Cie lid van de Febelfin taskforce “deontologie” met als focus beroepsethiek 

en vertrouwensherstel in de financiële sector. Als ‘human capital’ firma is Leo Stevens & Cie begaan met het welzijn 

en de motivatie van onze medewerkers. Gender gelijkheid, diversiteit en talentontwikkeling zijn constante 

aandachtspunten. Beleid, context en interne processen worden uitgeschreven en voor alle medewerkers ter 

beschikking gesteld. Tezamen met permanente opleiding en concrete monitoring leidt dit tot een 

kwaliteitssysteem dat compliance met alle regelgeving en interne procedures tot doel heeft. 

 

 

 


