De ESG-methodologie van BNP Paribas
De drie ESG-factoren
● Elke score wordt bepaald op basis van indicatoren die specifiek zijn voor de
sector en gemeenschappelijke indicatoren.

Ecologisch
De ecologische score evalueert het milieubeleid van de onderneming
(programma's voor de reductie van broeikasgassen, intensiteit van de CO2uitstoot enz.).

Een samenvattende ESG-score
● De ESG-score is het resultaat van een gewogen gemiddelde van de drie
voorgaande scores (ecologisch, sociaal, governance). Op dat gemiddelde wordt
een bonus of een malus toegepast, die wordt berekend op basis van een
kwalitatieve studie, uitgevoerd door BNP Paribas.
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Een regionale en sectorale klaverscore
Vervolgens worden de ondernemingen ingedeeld volgens hun ESG-score,
volgens hun sector en hun geografische regio, samen met de ondernemingen die
in hetzelfde jaar een score toegekend kregen.
Onderneming bij de beste 10%.

● De weging hangt af van de sector, met een minimumgewicht van 10% voor de
factor Ecologie, 20% voor de factor Sociaal en 30% voor de factor Governance.

Onderneming in het 2e en het 3e deciel.

● Aan de hand van de kwalitatieve studie kunnen we alle elementen identificeren
waarmee de ESG-indicatoren rekening houden (zoals controverses waarin de
onderneming verzeild raakt).

Sociaal
De sociale score evalueert de relatie tussen de onderneming en haar
stakeholders (samenwerking met vakbonden, strijd tegen discriminatie, rotatie
van het personeel enz.).

Onderneming in het 4e en het 5e deciel.

● Na de kwalitatieve analyse wordt een bonus of malus toegepast van +30% tot 30% toegepast op het gewogen gemiddelde van de drie factoren, wat tot de
samenvattende ESG leidt.

Onderneming in het 6e en het 7e deciel.

Governance
Onderneming in het 8e en het 9e deciel.
De Governance -score evalueert de praktijken van de onderneming en haar
management (corruptiebestrijding, behandelingklokkenluiders,
onafhankelijkheid van de raad van bestuur enz.).

Onderneming bij de slechtste 10%.

Het respect voor de principes van het UN Global Compact

Identificatie van de CO2-voetafdruk

● Het Global Compact van de VN heeft een lijst opgesteld van 10 universele principes bestemd voor ondernemingen. Deze
principes hebben betrekking op de mensenrechten, de bescherming van het milieu, de strijd tegen corruptie en de
erkenning van het recht op arbeid.

● Voor bepaalde gevoelige sectoren (olie- en gasindustrie, mijnbouw, nutsdiensten) heeft BNP Paribas criteria
geïmplementeerd om de ondernemingen te identificeren met een te hoge CO2-voetafdruk.

● De vermelding "UN Global Compact - Onder toezicht" wordt toegevoegd in de laatste kolom als de onderneming het
moeilijk heeft om deze principes te respecteren.

● De vermelding "CO2-voetafdruk - Onder toezicht" wordt toegevoegd in de laatste kolom als de onderneming het moeilijk
heeft om deze criteria te respecteren.

● De vermelding "UN Global Compact - Schending van de principes" wordt toegevoegd wanneer een onderneming een of
meer van deze principes niet naleeft. De klaverscore van deze ondernemingen is in dat geval 0.

● De vermelding "CO2-voetafdruk - Schending van de principes" wordt toegevoegd wanneer een onderneming deze
criteria niet naleeft. De klaverscore van deze ondernemingen is in dat geval 0.

Het MVO-beleid van BNP Paribas
Het uitsluitingsbeleid
● In het kader van zijn strategie voor sociale en ecologische verantwoordelijkheid heeft BNP Paribas beslist bepaalde
activiteiten en bepaalde goederen uit te sluiten van zijn beleggings- en financieringsactiviteiten.
● De betrokken activiteiten zijn de productie van of de handel in controversiële wapens, de productie van of de handel in
tabak, de productie van, de handel in of het gebruik van drijfnetten van meer dan 2,5 km, de productie van asbestvezels,
de productie van of de handel in pcb's (polychloorbifenyl) en de handel in door het CITES-verdrag beschermde
diersoorten.

Het sectorale beleid
● BNP Paribas heeft beleidslregels ingesteld voor zijn beleggings- en financieringsactiviteiten in diverse sectoren.
Momenteel zijn 9 sectoren grondig geanalyseerd naar de problemen die ze noemen - sociaal of ecologisch -, de te
bereiken doelstellingen en de nodige ontwikkelingen om daartoe te komen.
● De sectoren waarop die sectorale beleidsregels betrekking hebben, zijn defensie, palmolie, papierstof, kernenergie, de
productie van energie op basis van steenkool, landbouw, mijnbouw, niet-conventionele aardolie en gas, en tabak.

Bronnen: BNP Paribas Wealth Management & BNP Paribas Asset Management

