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ALGEMEEN

Introductie

Verantwoord investeren
bij Bolster

DE BOLSTER ESG RAPPORTAGE 2021

ONZE VISIE OP VERANTWOORD INVESTEREN

 Voor u ligt de eerste ESG rapportage van Bolster Investment Partners. Met deze

 Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord investeren met oog voor mens, milieu en

rapportage willen we onze investeerders én onze bedrijven jaarlijks op de hoogte

maatschappij en de blik op de lange termijn, bijdraagt aan duurzame waardecreatie

brengen van duurzaamheidsontwikkelingen bij Bolster en haar deelnemingen

voor alle betrokken stakeholders. Onze missie is dan ook “Het creëren van echte,

 Met deze rapportage willen we enerzijds transparant zijn over de gezette stappen
op het gebied van duurzaamheid en anderzijds onze stakeholders inspireren en
stimuleren om vooruitgang te boeken op voor hen belangrijke thema’s
 Deze rapportage komt voort uit het besluit om ons ESG beleid aan te scherpen met
ondersteuning van ESG adviseur MJ Hudson in 2021. Hierbij wilden we vooral
dichtbij het “Bolster DNA” blijven: gebaseerd op lange termijn partnerships, nononsense en gericht op het maken van duurzame impact. Initiatief nemen waar
nuttig, kennis delen en vooruitgang stimuleren staan centraal, vanuit een
projectmatige benadering
 Voorbeelden van nieuwe projecten zijn ons partnership met Trees for All waardoor
Bolster Investment Partners CO2-neutraal is sinds haar verzelfstandiging en de
lancering van Bolster Boost. Via Bolster Boost communiceren wij over initiatieven
van onze deelnemingen én van onszelf, die iets bijdragen aan de wereld van
morgen
 In deze ESG rapportage gaan we in op belangrijke ontwikkelingen bij onze
deelnemingen, portfolio-brede initiatieven en ontwikkelingen bij Bolster zelf. Wij
hopen dat u deze rapportage met plezier leest en houden ons zeer aanbevolen voor
uw vragen, opmerkingen en overige feedback!

duurzame waarde voor onze bedrijven en onze investeerders door inzet van kennis,
middelen en netwerk”
 Wij geloven dat verantwoord investeren veel meer gaat over intenties, gedrag en
cultuur dan over het afvinken van lijstjes. Maak je als bedrijf, investeerder of
individu op belangrijke momenten de juiste keuze? Met oog voor de belangen van
alle stakeholders en met de blik op de lange termijn, gericht op een duurzame
toekomst voor mens, milieu en maatschappij? Bolster wil een waardevolle en
betrouwbare zakenpartner zijn die investeert in lange termijn relaties en bouwt aan
duurzame waardecreatie, in goede en slechte tijden. Daar kan iedereen ons aan
houden
 ESG (Environmental, Social, Governance) aspecten vormen een integraal
onderdeel van al onze investeringsactiviteiten, van onderzoeksfase tot en met
aandeelhouderschap en de uiteindelijke verkoop
 Zo investeert Bolster niet in sectoren op onze ESG uitsluitingslijst en stimuleren en
ondersteunen wij onze bedrijven bij het zetten van relevante stappen op ESG
gebied. Jaarlijks selecteert Bolster daartoe ten minste één ESG onderwerp dat
relevant kan zijn voor al onze bedrijven. Zie bijlage 2 voor ons uitgebreide ESG
beleid

Joost Bakhuizen, Martijn Fakkert en Ton Buijs – Bolster ESG Team
ESG rapportage 2021
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Initiatieven van Bolster

INITIATIEVEN VAN BOLSTER IN 2021

Het ESG beleid is herzien en initiatieven zijn geformuleerd
POSITIEF
Uitgelijnd met een duurzame toekomst
NEUTRAAL
Geen significante uitdagingen
CONDITIONEEL
Onder bepaalde voorwaarden
UITDAGEND
Significante uitdagingen te overwinnen

Herziening ESG beleid

ESG projecten
roadmap

Monitoring &
rapportering

ESG beoordeling van
nieuwe investeringen

Bolster heeft haar ESG beleid, daterend uit

Als onderdeel van het ESG beleid heeft

Middels deze rapportage is Bolster gestart

Bolster heeft in 2021 een nieuw format

2017,

Bolster als doel haar deelnemingen te

met het rapporteren over ESG aan onze

ontwikkeld waarmee potentiële nieuwe

ondersteunen

van

investeerders, onze bedrijven en andere

investeringen

herzien

ondersteuning

en

geactualiseerd

van

ESG

adviseur

met
MJ

bij het verbeteren

in

stakeholders. Deze rapportage, die voor

sectorspecifieke

meenemen

en

worden geacht voor een groot deel van de

het eerst heeft plaatsgevonden over

aanvulling op ons ESG filter en DD

transparant zijn. Daartoe heeft Bolster de

portefeuille. Bolster kiest hiervoor één

boekjaar 2021, zal jaarlijks terugkeren.

questionnaire. De beoordeling wordt ook

pagina ‘verantwoord investeren’ aan haar

thema per jaar. We hebben een longlist aan

besproken in ons Investment Committee

website toegevoegd en het volledige ESG

projecten opgesteld om de komende jaren

en Advisory Committee.

beleid online inzichtelijk gemaakt.

mee aan de slag te gaan.
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INITIATIEVEN VAN BOLSTER IN 2021

Meerdere initiatieven zijn gestart om vooruitgang te boeken…

Herziening
trainingsprogramma

Formalisering
klokkenluidersregeling

Lease-rijden volledig
elektrisch

Bolster heeft een breed opleidings- en

Het instellen van een klokkenluiders-

In

de

Omdat wij mensen en bedrijven graag

coachingsprogramma

regeling

opgezet

om

de

en

het

aanstellen

heeft

Bolster

besloten

van

een

leaseregeling te wijzigen waardoor er

willen inspireren en stimuleren op weg naar

helpen

de

voortaan alleen elektrische auto’s geleased

een duurzame toekomst zijn wij in 2021

kennis en vaardigheden van onze mensen

vertrouwenspersoon

te verbeteren en nieuwe medewerkers

drempel te verlagen voor het melden van

worden.

het

Bolster Boost gestart. Via Bolster Boost

versneld kennis te laten maken met

zaken die als ongewenst worden ervaren.

leasewagenpark van Bolster al volledig

communiceren wij over initiatieven van

Bolster. Daarmee willen we bijdragen aan

Bolster wil dat haar beleid bijdraagt aan

elektrisch en nu is formeel vastgelegd dat

onze deelnemingen én van onszelf, die iets

de ontwikkeling van onze mensen en

transparantie en meldingsbereidwilligheid

dit ook zo zal blijven.

bijdragen aan de wereld van morgen, omdat

organisatie en ongewenst verloop zoveel

om daarmee haar hoge ethische normen

wij geloven dat kennisdelen bijdraagt aan

mogelijk beperken.

voor zakendoen beter te borgen.

duurzame waardecreatie.
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INITIATIEVEN VAN BOLSTER IN 2021

…en partnerships zijn aangegaan met relevante organisaties

Mentorships bij
Level 20

Partnership
Female x Finance

CO2-compensatie
partner Trees For All

“Bikkel” - Bart de
Graaff Foundation

Level 20 is een non-profitorganisatie die

Bolster

partnership

Na de inkoop van duurzame elektriciteit en

Als

zich

van

aangegaan met Female x Finance, een

een 100% elektrische leasevloot, was CO2-

Foundation ondersteunt Bolster ieder jaar

genderdiversiteit in de Europese private

allround platform met als doel vrouwen te

compensatie van de resterende uitstoot de

een Bikkel, een jongvolwassene met een

equity-industrie omdat vrouwen hierin

inspireren, te empoweren en te begeleiden

laatste stap om CO2-neutraal te worden.

levensbepalende

ondervertegenwoordigd zijn. Bolster heeft

om

Bolster Investment Partners heeft met

succesvol starten van een eigen bedrijf.

met

Hanneke

financiële carrière te bereiken. In 2022 zal

terugwerkende

haar

Graag verwijzen we naar het interview met

Modderman twee mentoren die betrokken

de eerste stagiaire starten die door het

oprichting

CO2-uitstoot

de Bart de Graaff Foundation voor meer

zijn bij Level 20. In hun rol als mentor

partnership in contact is gekomen met

gecompenseerd en zal dat blijven doen.

begeleiden ze vrouwen in private equity.

Bolster.

inzet

Joost

voor

het

verbeteren

Bakhuizen
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Bart de Graaff
Foundation
FOTO: AMY VAN HONDENUITLAATSERVICE WESTDOGS
DE EERSTE BIKKEL DIE BOLSTER HEEFT BEGELEID

BART DE GRAAFF FOUNDATION

WAAROM IS DE BART DE GRAAFF FOUNDATION OPGERICHT?

In gesprek met
Mirjam de Graaff

Mirjam: De Bart de Graaff Foundation is opgericht na het overlijden van Bart, ter ere
van Bart. Het doel was om mensen aan het werk te helpen, niet als een UWV, maar
voor jonge ondernemers met een levensbepalende lichamelijke beperking. Hier
hadden we sponsoren voor nodig en toen dit lastig bleek in de financiële crisis, zijn we
in 2010 op het idee gekomen om mentorbedrijven te vragen. Zo is het Bikkel
mentorprogramma ontstaan, waarbij het mentorbedrijf naast persoonlijke begeleiding
ook een budget ter beschikking stelt voor het opstarten van de onderneming.

 Mirjam de Graaff is voorzitter en oprichtster van de Bart de Graaff Foundation. De
stichting is vernoemd naar haar broer, televisiepresentator en programmamaker
Bart de Graaff

HOE IS BOLSTER UITGEKOMEN BIJ BART DE GRAAFF?
Mark: Ongeveer zes jaar geleden, destijds nog onder de vlag van Van Lanschot
Participaties, hebben we als team besloten dat we graag iets terug willen doen voor

 Sinds 2016 is Bolster als mentorbedrijf betrokken bij de Bart de Graaff Foundation

de maatschappij. Dit diende niet enkel te bestaan uit een financiële bijdrage maar ook

en helpt Bolster ieder jaar een ‘Bikkel’, een jong volwassene met een fysieke

actieve betrokkenheid te vergen. Na een uitgebreide zoektocht naar mogelijke

beperking, om een eigen bedrijf te starten

initiatieven hebben we voor de Bart de Graaff Foundation gekozen. Inmiddels

 Mark van Rijn, partner bij Bolster Investment Partners, is vanaf het eerste uur
verantwoordelijk voor de begeleiding vanuit Bolster
 Martijn Fakkert gaat in gesprek met Mirjam de Graaff en Mark van Rijn over de Bart
de Graaff Foundation en de samenwerking met Bolster

begeleiden we als mentorbedrijf onze vijfde Bikkel.
HOEVEEL BIKKELS HEBBEN AAN HET PROGRAMMA MEEGEDAAN?
Mirjam: Inmiddels hebben we ongeveer 100 Bikkels kunnen helpen en ik kijk daar met
een bijzonder gevoel op terug. Je moet je voorstellen dat mensen met zo’n
levensbepalende beperking vaak thuiszitten. Ze voelen zich dan niet een volwaardig
deelnemer aan onze maatschappij. Ze hebben daarentegen wel een goed idee en de
drive om iets moois te beginnen maar missen dan startkapitaal, coaching en soms het
lef om te kunnen starten. Ons programma helpt ze een onderneming te starten
waardoor ze voor hun gevoel een grotere plek in de maatschappij verwerven. Ze
voelen zich gezien, hebben succes en worden zelfverzekerder.

ESG rapportage 2021
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BART DE GRAAFF FOUNDATION

WAAROM PAST DIT INITIATIEF GOED BIJ BOLSTER?
Mark: Het Bikkel programma past uitstekend bij Bolster. Iemand die een onderneming
wil starten of uitbouwen krijgt met veel verschillende zaken te maken. Ondernemers
hierbij ondersteunen is wat we dagelijks doen. In ons werk zijn de ondernemingen
alleen groter. Het ondersteunen doen we door inzet van kennis, netwerk en kapitaal.
WAAR KOMT DE NAAM BIKKEL VANDAAN?
Mirjam: Bart was een echte doorzetter; hij had een nierziekte maar wist met de
ondersteuning van familie en vrienden een succesvolle carrière als programmamaker
op te bouwen en werd later ook voorzitter van zijn eigen publieke omroep BNN.
Vanwege zijn drive kreeg Bart al snel de bijnaam ‘bikkel’, welke we dus op deze manier
voortzetten.
WAAROM DOET BOLSTER DIT?
Mark: Het bijstaan van een Bikkel geeft veel voldoening. Hoe gaaf is het dat

“Ondernemers ondersteunen bij het opzetten
en uitbouwen van hun bedrijf is wat we doen.
Dat is bij Bikkels niet anders.”

bijvoorbeeld onze eerste Bikkel Amy, met haar Hondenuitlaatservice Westdogs, een
florerende business heeft opgebouwd!
Daarnaast krijgen wij ook veel terug van de Bikkels die we begeleiden. Het getoonde
doorzettingsvermogen en de positieve mindset naar wat allemaal wel kan ondanks
een beperking is zeer inspirerend. Het houdt je ogen open en maakt je bescheiden.
Wat dat betreft zou je het een tweeledige samenwerking kunnen noemen!

MARK VAN RIJN, PARTNER BIJ BOLSTER INVESTMENT PARTNERS

ESG rapportage 2021
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BART DE GRAAFF FOUNDATION

De Champagne Baron
BOLSTER ONDERSTEUNT BIKKEL TEUN
 Dit bikkeljaar ondersteunt Bolster Teun van den Brom van de Champagne Baron.
 Met onze ondersteuning heeft Teun zijn ondernemingsplan verder uitgewerkt,
inclusief aanscherping van de strategie en het opstellen van investerings-,
financierings- en liquiditeitsbegrotingen.
 Om de vervoersbewegingen van Teun, mede gezien zijn beperking, zoveel mogelijk
te verminderen is er onder meer gezocht naar een alternatieve logistieke
oplossing voor de inkoop van de flessen champagne. Dit heeft er bijvoorbeeld toe
geleid dat Teun voor de zomer van 2021 zijn eerste volle pallet met
champagneflessen heeft ontvangen.
 Het aantal verkochte champagneflessen is het afgelopen jaar fors toegenomen
door de toegenomen marketing inspanningen en het vergroten van het
afzetkanaal.
OVER DE CHAMPAGNE BARON
 De Champagne Baron importeert exclusieve champagnes direct van boeren uit de
champagnestreek, die hun champagnes met veel toewijding produceren.
 Teun werkt met kleinschalige champagnehuizen, waar er bij voorkeur biologisch
wordt geproduceerd. Daarnaast heeft Teun als één van de weinigen een Vegan

“Dankzij de steun van Bolster durfde ik
een hele pallet Champagne te bestellen”

Blanc de Blancs champagne in zijn assortiment.
-

ESG rapportage 2021
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Portfolio brede initiatieven

PORTFOLIO BREDE INITIATIEVEN IN 2021

RELEVANTIE VAN HET THEMA*
 Cyberaanvallen worden in 66% van de gevallen veroorzaakt door nalatigheid of

Best practices op gebied van
cybersecurity

kwaadwillendheid van werknemers
 70% van de medewerkers geeft wachtwoord aan onbekende ‘collega’
 95% schenkt geen aandacht aan onbekende bezoeker zonder toegangspas
 13% vult gegevens in na klikken op phishing mail
 Hackers worden steeds actiever en komen veel in het nieuws:

 Onze Finance Director, Ton Buijs, heeft zich in 2021 verdiept in de best practices
op gebied van cybersecurity voor Bolster. Hiervoor heeft Ton o.a. het
cybersecurity team van onze deelneming OGD geconsulteerd
 Naast dat het onderwerp nuttig was voor Bolster, leende het onderwerp zich ook
goed om meer awareness op het gebied van cybersecurity bij onze deelnemingen
te creëren en zo risico’s te mitigeren
 Inmiddels heeft Bolster zich als doel gesteld jaarlijks een ESG onderwerp te kiezen
dat relevant wordt geacht voor een groot deel van de portefeuille. Op deze manier
probeert Bolster deelnemingen op projectmatige basis te ondersteunen bij het
verbeteren van specifieke ESG thema’s
 Ton heeft de eerste keer afgetrapt met het onderwerp cybersecurity en besprak

WAT VIEL OP BIJ DE INVENTARISATIE?
 De meeste deelnemingen hebben het onderwerp en de risico’s goed op het vizier
en zijn bezig met de uitvoering van structurele verbeteringen. Bij een beperkt
aantal deelnemingen is het onderwerp nog enigszins onderbelicht gebleven
vanwege andere prioriteiten zoals het managen van de groei
 Quick wins zijn o.a. het creëren van awareness bij medewerkers, het verplicht
stellen van tweestaps-authenticatie (MFA) en software updates verplicht laten
draaien

daar de achtergrond van de cybersecurity inventarisatie, de vormen van

 Het cybersecurity risico is niet direct gekoppeld aan de producten en diensten van

cybersecurity incidenten, quick wins en tips om cybersecurity naar hoger niveau te

onze deelnemingen. Systemen (boekhouding, productie, crm) zijn meestal niet

tillen

zodanig gekoppeld dat het risico op verstoringen in productieprocessen groot is.

 De cybersecurity sessies hebben eraan bijgedragen dat meerdere participaties nu
versneld gaan doorpakken in het doorvoeren van de quick wins
ESG rapportage 2021

Bij de toenemende integratie van systemen wordt dit echter een steeds
belangrijker aandachtspunt
*Bron: Hofmann bedrijfsrecherche
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PORTFOLIO BREDE INITIATIEVEN IN 2021

Investeringscasus zonnepanelen
PORTFOLIO BREED INVESTEREN IN ZONNEPANELEN
 In 2021 heeft Bolster het initiatief genomen om een aanbesteding te organiseren
voor het plaatsen van zonnepanelen bij haar portfoliobedrijven. Zonnepanelen zijn
de afgelopen jaren aanzienlijk beter en goedkoper geworden waardoor er in veel
gevallen een aantrekkelijke business case te realiseren is en tegelijk een bijdrage
aan de verduurzaming van de samenleving geleverd wordt.
 Vanwege haar technische kennis en ervaring op het gebied van het verduurzamen
van bedrijven heeft Bolster adviseur Greenfish (www.greenfish.nl) ingeschakeld
om het proces te begeleiden en de aanbesteding te organiseren. Het proces is
opgedeeld in 4 fases: (i) aanvraag SDE subsidie, (ii) haalbaarheidsstudie, (iii)
aanbestedingsfase en (iv) constructie.
 Uiteindelijk hebben 9 Bolster bedrijven deelgenomen met een totaal volume van
7.000 panelen, waardoor er aanzienlijk betere voorwaarden voor zowel prijs als
kwaliteit van het systeem bedongen konden worden tijdens de aanbesteding.
 Gezien het aanzienlijk volume hebben 8 professionele EPC-partijen zich
ingeschreven voor de aanbesteding. De ontvangen offertes zijn op basis van
gunningscriteria beoordeeld en uiteindelijk is er een keuze gemaakt voor de partij
ProfiNRG. Deze partij zal het volledige constructie traject oppakken.
 Op dit moment (begin 2022) worden de definitieve business cases uitgewerkt voor
de bedrijven op basis van de uitkomst van de aanbesteding en de actuele
energieprijzen. Op basis van deze business cases wordt per bedrijf de finale
investeringsbeslissing genomen. Naar verwachting zal er begin Q2 2022 gestart
worden met het plaatsen van de eerste zonnepanelen.
ESG rapportage 2021
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Interview met Sjacco Nel
CEO MARKET FOOD GROUP

ESG ASSESSMENT BIJ MARKET FOOD GROUP

WAT DEED MFG AAN DUURZAAMHEID VOOR HET ONDERZOEK?
Zonder dat wij hier ons echt bewust van waren, waren wij bij MFG al met meerdere

In gesprek met
Sjacco Nel

safety’ certificaten, een opleidingsprogramma voor ons eigen personeel en duurzame

 Sjacco Nel is CEO en medeaandeelhouder (naast Bolster) van Market Food Group.

HOE ZAG HET ONDERZOEKSPROCES ERUIT?

Sjacco is al sinds 2006 werkzaam bij MFG

initiatieven bezig. Wij associeerden dit alleen niet met het label ‘ESG’ of duurzaamheid.
Het onderzoek van MJ Hudson bracht initiatieven aan het licht zoals belangrijke ‘food
productontwikkeling, zoals de ‘sugarless’ gevulde koek, zoutarm brood en
plantaardige en circulaire producten die bijvoorbeeld worden gemaakt van zeewier.

Wij begonnen met een kick-off waarin ons werd gevraagd een presentatie te geven

 Market Food Group ontwikkelt, produceert en levert brood- en banketproducten

over onze bakkerij. Naar aanleiding van deze presentatie heeft MJ Hudson een op

aan de eigen franchiseformules ’t Stoepje en Le Perron en aan (online) retail-,

maat gemaakt informatieverzoek gedeeld. Op basis van deze informatie heeft MJ

foodservice- en exportklanten. Deze producten worden gebakken in een semi-

Hudson een ‘ESG assessment’ van MFG gemaakt. Als laatste hebben we de concept

ambachtelijke bakkerij en een biologische bakkerij, beide in Spakenburg

uitkomsten van het onderzoek besproken om tot een finaal rapport te komen. Het hele

 Op initiatief van Bolster heeft duurzaamheidsadviseur MJ Hudson in 2021 een ESG

proces verliep soepel en nam voor mij niet overdreven veel tijd in beslag.

assessment uitgevoerd bij MFG. We kijken met Sjacco terug op het proces en de
uitkomsten

HOE WAS DE INHOUD VAN HET RAPPORT?
Uiteindelijk waren wij positief verrast door de analyse van MJ Hudson. Het rapport
bevat interessante inzichten, waaronder bijvoorbeeld een ‘heat map’ waar per
onderwerp wordt weergegeven in welke mate je met duurzaamheid bezig bent. Zo zie
je als bedrijf of je je werkelijk inzet voor verduurzaming of dat je alleen maar reageert
op wat er wettelijk van je wordt verwacht. En het geeft een mooie nulmeting!

ESG rapportage 2021
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ESG ASSESSMENT BIJ MARKET FOOD GROUP

“Bewuster en efficiënter”
WAT GAAT MFG DOEN MET DE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK?
Het onderzoek heeft geleid tot meer bewustwording binnen MFG. Voor een bedrijf van
onze omvang is het belangrijk om goed inzicht te hebben in wat er wordt ondernomen
op het gebied van ESG en waar je jezelf nog in kan ontwikkelen.
Een aantal initiatieven die voortkomen uit het rapport zijn zelfs al afgerond, zoals het
haalbaarheidsonderzoek naar de investering in zonnepanelen. Naar aanleiding van dit
onderzoek zijn wij voornemens om in 2022 zonnepanelen te plaatsen op ons dak.
Een ander voorbeeld is dat wij als organisatie bewuster en efficiënter omgaan met ons
energieverbruik. Vroeger kwam het nog wel eens voor dat wij onze ovens al op
zaterdag voorverwarmden als wij zondag vroeg wilden gaan bakken. Dit zal je
tegenwoordig niet snel meer zien gebeuren. Naast een positieve impact op het milieu,
heeft dit ook geleid tot een verlaging van onze kosten.

EN OP DE LANGE TERMIJN?
Het rapport schetst een goed beeld van waar wij nu staan in onze
verduurzamingsambities. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen korte en lange
termijn doelen en laat zien waar de grootste stappen nog gezet kunnen worden.
Wij hebben een aantal belangrijke doelstellingen vastgesteld tot en met 2025. Deze
zullen wij jaarlijks gaan toetsen en actualiseren en dit jaar zullen wij ook weer samen
optrekken met MJ Hudson.
Dit proces is voor ons een belangrijke stap om onze verantwoordelijkheid te nemen
met het oog op een duurzame toekomst en dit ook naar onze stakeholders uit te
dragen!
ESG rapportage 2021
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Concept

ESG ASSESSMENT BIJ MARKET FOOD GROUP

ZOU JE DIT ONDERZOEK AAN ANDERE BEDRIJVEN AANRADEN?
ESG is voor ieder bedrijf relevant en dit thema zie je ook steeds vaker terugkomen in
audits. Bij het behalen van onze certificering werd gevraagd naar ons ESG beleid. Toen
kwam het ESG rapport goed van pas. Audit instanties hechten veel waarde aan een
rapportage die is opgesteld door een onafhankelijke derde partij. Dit was voor mij een
echte eyeopener! Naast dat het ESG rapport ons belangrijke inzichten heeft gegeven
HIER EEN ANDERE FOTO
VAN MFG (OPGEVRAAGD)

in onze ontwikkeling als bedrijf, kunnen wij met dit rapport ook onze stakeholders
informeren. Klanten, aandeelhouders, toezichthouders, de bank, maar ook het eigen
personeel zien op deze manier dat je oog hebt voor maatschappelijke thema’s. Dus ja,
ik zou het andere bedrijven zeker aanraden!

“Klanten, aandeelhouders,
toezichthouders, de bank, maar
ook eigen medewerkers zien dat
je oog hebt voor maatschappelijke
thema’s.”
SJACCO NEL, CEO VAN MARKET FOOD GROUP

ESG rapportage 2021
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Initiatieven van deelnemingen

INITIATIEVEN VAN ONZE DEELNEMINGEN IN 2021

Selectie van “Environmental” initiatieven
OPTIMA CYCLES

DINNISSEN

Introductie elektrische bakfiets ‘Lovens’

100% Energieneutraal door zonnepanelen
Dinnissen is sinds 2021 100% energieneutraal en dat betekent dat het

In 2021 heeft Optima Cycles de Lovens gelanceerd: een duurzaam

energieverbruik geheel voortkomt uit hernieuwbare energiebronnen.

alternatief

Dit is mede mogelijk gemaakt door de plaatsing van zonnepanelen op de

hoogwaardige materialen die langer meegaan. Hiermee levert Optima

productiehallen in 2021.

een bijdrage aan de transitie naar elektrische vervoersmiddelen.

ESSCHERT DESIGN

een

tweede

auto,

gemaakt

van

kwalitatief

MARK CLIMATE TECHNOLOGY

Milieuvriendelijk moestuinieren

Introductie watergevoede luchtverwarmer

Esschert heeft in 2021 de Garden Tools collectie uitgebreid met

In 2021 heeft Mark de Comfort Line watergevoede luchtverwarmers

onmisbare tuinierproducten die allemaal gemaakt zijn van duurzame,

ontworpen voor optimale en energiebesparende verwarming. Het

biologisch afbreekbare en/of gerecyclede materialen. De verpakkingen

toestel kan worden gebruikt in combinatie met een combi CV-ketel

van deze producten zijn plasticvrij met bedrukking op waterbasis.

en/of warmtepomp en is zeer geschikt voor renovaties.

GIESEN COFFEE ROASTERS

Emissiereductie door filtertechnologie
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voor

INFOPLAZA

Ondersteuning Solar Team TU delft

Giesen heeft in 2021 een zogenaamd SFE filter ontwikkeld om de

Infoplaza was in 2021 sponsor van het Vattenfall Solar Team van de TU

uitstoot van de koffiebranders te reduceren. De SFE filters vangen

Delft voor haar deelname aan de Morocco Solar Challenge. Weerplaza

maar liefst 90% af van rook, vet en fijnstof met als resultaat schonere

heeft weerdata en weermodellen aan het team geleverd en een

lucht en minder ongewenste geuren bij het koffiebranden.

weerexpert ingezet om snelheid en efficiëntie te maximaliseren.
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INITIATIEVEN VAN ONZE DEELNEMINGEN IN 2021

Selectie van “Social” initiatieven
JANSENS & DIEPERINK

CAREFLEX ZORG GROEP

Oprichting zorgcampus Breda

Vakmensen opleiden door werkleertrajecten
In 2021 heeft Jansens & Dieperink veel aandacht besteed aan het

Careflex Zorg Groep is in 2021 gestart met de Zorgcampus Breda. Een

opleiden van vakmensen door middel van een werkleertraject.

locatie voor de ontwikkeling van Bredase zorginitiatieven met diverse

Jongeren krijgen zo de kans om onder begeleiding van ervaren

flexibele (vergader)zalen, fijne werkplekken en een brasserie als warm

vakmensen o.a. metaalbewerking en laswerkzaamheden te leren.

hart. Gerund door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

TROPHY ASSET HOLDING

Sociale ontwikkel-werkplekken

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ook in 2021 werkte Trophy samen met de Diamant-groep voor de

Oceanwide heeft in 2021 door een arbodienst een onafhankelijk

productie van sportprijzen en trofeeën. Hierbij wordt er passende werk-

medewerkerstevredenheidsonderzoek

ontwikkeling geboden aan mensen met een afstand tot de

werkgeverschap

arbeidsmarkt en doen zij in een “prijswaardige” omgeving ervaring op.

personeelsverloop en uitval/verzuim zoveel mogelijk te beperken.

CAREFLEX ZORG GROEP

Best Workplace Awards 2021
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OCEANWIDE EXPEDITIONS

te

kunnen

laten

borgen

en

uitvoeren

om

goed

hiermee

ongewenst

ESSCHERT DESIGN

Werkervaring en opleidingen voor Wajong’ers

Careflex Zorg Groep heeft voor het tweede jaar op rij de Best Workplace

Sinds 2009 biedt Esschert Wajong’ers met een beperking of afstand tot

Award in ontvangst mogen nemen! De medewerkers scoren Careflex

de arbeidsmarkt de mogelijkheid werkervaring op te doen en een

het hoogst op een eerlijke behandeling van mensen ongeacht

opleiding te volgen. Ook in 2021 hebben nieuwe Wajong’ers deze kans

persoonskenmerken en op onderlinge verbondenheid bij collega’s.

gegrepen waardoor de groep in totaal uit ca. 20 medewerkers bestaat.
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INITIATIEVEN VAN ONZE DEELNEMINGEN IN 2021

Selectie van “Governance” initiatieven
DINNISSEN

OPTIMA CYCLES

Lid Brainport cyberweerbaarheidscentrum

Risico inventarisatie & evaluatie plan
Optima heeft op basis van een vernieuwd Risico inventarisatie &

Dinnissen is in 2021 lid geworden van het cyber weerbaarheidscentrum

evaluatie plan additionele veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd

Brainport. Het centrum zorgt voor kennisdeling en indirecte

om de veiligheid in de fabriek te vergroten. Zo wordt o.a. één van de

informatievoorziening van het nationaal cyber security centrum bij

medewerkers opgeleid tot gekwalificeerd preventiemedewerker.

actuele dreigingen.

ADOMEX

INFOPLAZA

Lancering nieuwe duurzaamheidstrategie voor de sector

Systematische aanpak gezondheidsrisico’s

Adomex maakt deel uit van het Floriculture Sustainability Initiative,

Infoplaza behaalde de erkende normering ISO 45001:2018. Deze

omdat het verduurzamen van de keten vraagt om een gezamenlijke

certificering bewijst een systematische aanpak voor het identificeren,

oplossing. Het FSI heeft haar 2025-strategie gelanceerd met een focus

beheersen en verminderen van de risico’s verbonden aan gezondheid,

op duurzame productie & handel, verantwoord gedrag en rapportering.

veiligheid en welzijn op de werkvloer.

MARK CLIMATE TECHNOLOGY

Aansluiting Breeam certificeringsmethode
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MARKET FOOD GROUP

Certificering kwaliteit en voedselveiligheid

Mark heeft in 2021 haar producten laten beoordelen voor de Breeam

In 2021 heeft er een IFS audit plaats gevonden bij de Market Food

certificeringen. Het doel van de Breeam methode is om gebouwen in

Group. Met het behalen van het IFS 7 higher level certificaat laat MFG

Nederland te verduurzamen middels een certificering waarvan de eisen

zien dat ze continu stappen maken op gebied van voedselveiligheid en

hoger liggen dan wettelijk voor duurzaamheids- en energieprestaties.

kwaliteit en dat dit ook erkend wordt door deze norm en certificering.
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Nieuwe investeringen

NIEUWE INVESTERINGEN

Elke nieuwe investering wordt systematisch beoordeeld op ESG...
INLEIDING
 Iedere potentiële deelneming wordt door Bolster in twee fasen beoordeeld op ESG
aspecten:
○ Onderzoeksfase: om de onderneming in een vroeg stadium op diverse ESG criteria
te beoordelen maakt Bolster gebruik van een risicofilter. Resultaten uit de
onderzoeksfase worden opgenomen in het investeringsvoorstel en binnen het
Investment Committee besproken
○ Due diligence: ESG vormt een vast onderdeel van ons due diligence proces. Het
ESG DD wordt in eerste instantie door onze investment professionals uitgevoerd
aan de hand van een uitgebreide standaard ESG questionnaire. Binnen bepaalde
vakgebieden zal Bolster zonodig de hulp van externe deskundigen inschakelen. De
uitkomsten van het ESG DD worden opgenomen in het finale investeringsvoorstel
dat wordt voorgelegd aan onze Advisory Committee en Investment Committee.
Wanneer er tijdens het due diligence onderzoek ESG issues zijn vastgesteld die te
verhelpen zijn, worden deze met het management besproken en meegenomen in
het post-closing 100-dagenplan
 Hiernaast hebben we als voorbeeld de uitkomsten van het ESG DD op BTG Positioning
Systems weergegeven
 Op de volgende pagina zijn de uitkomsten van het ESG DD op onze vier nieuwe
investeringen in 2021 beknopt toegelicht
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NIEUWE INVESTERINGEN

…en spitst zich toe op bedrijfsrelevante ESG thema’s
OPTIMA CYCLES – KEY TAKEAWAYS

DINNISSEN – KEY TAKEAWAYS

 Optima levert met de productie van elektrische (bak)fietsen (die regelmatig als

 Dinnissen wil een bijdrage leveren aan de uitdagingen waar de mensheid de komende

substituut voor de auto worden ingezet) een bijdrage aan de transitie naar duurzame

decennia voor komt te staan, door met haar machines en proceslijnen

transportmiddelen

voedselproducenten in staat te stellen om op efficiënte en betrouwbare wijze

 Tijdens het DD is extra aandacht geweest voor mogelijke ESG risico’s in Taiwan,
waaronder

arbeidsomstandigheden

bij

leveranciers.

Hieruit

zijn

geen

aandachtspunten naar voren gekomen
 Optima onderzoekt plaatsing van zonnepanelen op de productielocatie in Beverwijk
(als onderdeel van het zonnepanelenproject van Bolster)

hoogwaardig voedsel te produceren om mensen, huisdieren en vee over de hele
wereld te kunnen voeden
 De onderneming is uitgebreid gecertificeerd (o.a. ISO 9001, 14001, 27001 en 45001) en
besteedt veel aandacht aan cybersecurity, veilig werken en opleidingen
 Dinnissen heeft zonnepanelen geplaatst op de daken van alle productiehallen,
waardoor de productie grotendeels plaatsvindt met zelfopgewekte duurzame energie

PUBLIC SEARCH – KEY TAKEAWAYS

BTG POSITIONING SYSTEMS – KEY TAKEAWAYS

 Public Search heeft veel aandacht voor de vitaliteit van medewerkers en organiseert

 De betrouwbare positioneringssystemen van BTG dragen bij aan een efficiënte en

sportevenementen als kickboxen, hardlopen en fietsen om dit te bevorderen

veilige haven met een sterke reductie van het risico op (fatale) ongelukken

 Medewerkers worden gestimuleerd te groeien binnen hun vakgebied door

 Tijdens besprekingen met management is een duidelijke intrinsieke motivatie voor

opleidingen te volgen. Ook organiseert Public Search trainingsdagen met

een duurzame toekomst naar voren gekomen. Zo zijn er o.a. vele initiatieven op het

masterclasses, workshops en intervisies

gebied van afvalrecycling, CO2 footprint, productinnovatie en beperking van

 Tijdens het DD is extra aandacht geweest voor mogelijke AVG-risico’s. Public Search
gaat op de juiste manier om met de gegevens van zowel haar werknemers, ZZP’ers als
haar opdrachtgevers
 Op het vlak van governance en checks and balances zijn verbeterslagen te maken.
Hier wil Bolster samen met de nieuwe algemeen directeur mee aan de slag
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luchtvracht
 BTG scoort goed op belangrijke ESG thema’s zoals sourcing, levenscyclusbeheer, het
binden van personeel, data security, veiligheid en CO2 reductie
 Tot op heden zijn ESG aspecten nog niet geformaliseerd in bijv. een ESG beleid.
Bolster gaat dit onderwerp bespreken met de directie van BTG
25

Tot slot & outlook
2022

AFSLUITEND
 Met deze rapportage hebben wij gepoogd inzicht te verschaffen in de
duurzaamheidsontwikkelingen bij Bolster en onze deelnemingen
 Vooruitgang boeken op gebied duurzaamheid is essentieel als we de wereld beter

Tot slot

willen achterlaten. Wij begrijpen echter ook dat dit tijd kost, van ons én van onze
deelnemingen
 Wij kiezen ook in 2022 een aanpak die dichtbij ons staat: initiatief nemen waar
nuttig en gewenst, kennis delen en vooruitgang stimuleren, vanuit een

“2021 wa s een belangrijk jaar voor de ESG strategie van
Bolster en wa t ons betreft een eerste sta p in een nieuwe,
meer expliciete en tra nspara nte aanpak. Hier gaan we
de komende jaren op voortbouwen!”
JOOST BAKHUIZEN, PARTNER BIJ BOLSTER INVESTMENT PARTNERS

projectmatige benadering
OUTLOOK 2022
In 2022 willen we voortbouwen op hetgeen we afgelopen jaar hebben neergezet.
Hiervoor hebben we tot op heden de volgende projecten geselecteerd:
 Het verkennen van de mogelijkheid om ons aan te sluiten bij de United Nations
Principles for Responsible Investment (UN PRI)
 Het uitvoeren van een uitgebreide risico-analyse binnen Bolster gericht op
integriteit, gedrag en cultuur
 Het begeleiden van een Bikkel
 ESG als onderwerp op de agenda zetten van boardmeetings bij onze bedrijven
 Onze deelnemingen handvatten bieden om een ESG beleid op te stellen of het ESG
beleid te actualiseren
 Het in kaart brengen van basis KPI’s op het gebied van ESG bij onze bedrijven
 Het doorontwikkelen van onze ESG rapportage
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Bijlage
HET ESG BELEID VAN BOLSTER

Ons ESG beleid
Februari 2022

1

Verantwoord investeren
bij Bolster
Bolster is al jarenlang actief als betrokken lange termijn investeerder gespecialiseerd in minderheidsbelangen. Bolster investeert in buitengewone Nederlandse ondernemingen met een scherpe focus en een bewezen business
model. Bolster ondersteunt ondernemers bij het realiseren van het volledige potentieel van hun onderneming. Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord investeren met oog voor mens, milieu en maatschappij en de blik op de lange termijn,
bijdraagt aan duurzame waardecreatie voor alle betrokken stakeholders. Onze
missie is dan ook “Het creëren van echte, duurzame waarde voor onze bedrijven en onze investeerders door inzet van kennis, middelen en netwerk.”
Wat verstaan wij onder verantwoord investeren?
Bolster wil een betrouwbare partner zijn die haar deelnemingen actief helpt met het
realiseren van duurzame groei. Ondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel
hebben kenmerken zich door een lager risicoprofiel en betere financiële resultaten op
de lange termijn, gecombineerd met een positieve impact op de samenleving.
Wij hanteren ons ESG (Environmental, Social, Governance) beleid als raamwerk
om hier richting aan te geven. ESG speelt een rol voor ons zowel in de hoedanigheid van investeerder en aandeelhouder alsook in onze positie als werkgever,
en als gebruiker van goederen en diensten.
1
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Hoe geven wij invulling aan ESG?
ESG is een integraal onderdeel van alle investeringsactiviteiten van Bolster, van
onderzoeksfase en due diligence tot en met de periode van aandeelhouderschap en de
uiteindelijke verkoop.
Onderzoeksfase: Onze focus op waardecreatie op de lange termijn vraagt allereerst om een zorgvuldige selectie van bedrijven waarin wij investeren. Wij zullen niet
investeren als wij reden hebben om aan te nemen dat een onderneming op de lange
termijn niet toekomstbestendig is. Bolster investeert dan ook niet in bedrijven die
actief zijn binnen sectoren op onze ESG uitsluitingenlijst. Om de onderneming in
een vroeg stadium op diverse ESG criteria te beoordelen maakt Bolster gebruik van
een risicofilter. Indien op sommige aspecten nog niet helder is of een potentiële
investering voldoet aan onze criteria, wordt aanvullend onderzoek gedaan. Resultaten uit de onderzoeksfase worden opgenomen in het investeringsvoorstel en
binnen het Investment Committee besproken.
Due diligence: ESG vormt een vast onderdeel van ons due diligence proces en wordt
in eerste instantie door onze investment professionals beoordeeld. Binnen bepaalde vakgebieden zal Bolster zonodig de hulp van externe deskundigen inschakelen,
zoals voor een EDD (environmental due diligence), een integriteitsonderzoek of een
EHS (environmental, health & safety) audit. Wanneer er tijdens het due diligence
onderzoek ESG issues zijn vastgesteld die te verhelpen zijn, worden deze met het management besproken en meegenomen in het post-closing 100-dagenplan.
Aandeelhouderschap: Bolster gaat als betrokken aandeelhouder de dialoog aan met
haar deelnemingen en stuurt aan op positieve veranderingen bij ESG gerelateerde
onderwerpen. Bolster stimuleert de managementteams van deelnemingen om proactief ESG onderwerpen op te nemen in de bedrijfsvoering en lange termijn strategie.

Wij fungeren hierbij als sparring partner, bieden ondersteuning aan waar nodig en streven naar externe toetsing zoals certificeringen en keurmerken. Indien de situatie hier
om vraagt (bijvoorbeeld bij verhoogd ESG risico als gevolg van wijziging van bedrijfsactiviteiten of geografische uitbreiding) verzoeken wij het management van de deelnemingen de risico’s in kaart te brengen en zo nodig een plan op te stellen gericht op het
verbeteren van de situatie.
De investment professionals van Bolster zijn primair verantwoordelijk voor het integreren van ESG aspecten in het investeringsproces en het stimuleren van ESG verbeteringen binnen de portfolio. De relevante ESG factoren verschillen per onderneming en
wij streven daarom naar een aanpak op maat. Daarnaast selecteert Bolster jaarlijks een
ESG onderwerp om portfolio-breed verder te onderzoeken om zo de bedrijven extra te
kunnen ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van zonnepanelen en het
inventariseren en mitigeren van risico’s op het gebied van privacy en cybersecurity.

TO E KO M S T B E S T E N D I G

Onze focus op waardecreatie op de lange termijn vraagt om een
zorgvuldige selectie van bedrijven waarin wij investeren. Wij
zullen niet investeren als wij reden hebben om aan te nemen dat
een onderneming op de lange termijn niet toekomstbestendig is.
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Wat willen wij bereiken bij onze bedrijven?
Het ESG raamwerk biedt de mogelijkheid om ondernemingen vanuit verschillende
invalshoeken te bekijken en daarmee kansen en risico’s te identificeren. Wij hanteren
daarbij de UN Global Compact principes als uitgangspunt en streven naar lange
termijn waardecreatie op de volgende vlakken:
Environmental: Bolster streeft ernaar om de negatieve milieu-impact van haar deelnemingen te minimaliseren. Wij stimuleren bedrijven de ecologische voetafdruk te
reduceren, gebruik van grondstoffen en afvalstromen in kaart te brengen en efficiënt
met materialen om te gaan.
Social: Wij stimuleren goed werkgeverschap en sporen onze deelnemingen aan
om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hieronder
verstaan wij de omgang met werknemers en alle andere stakeholders door
bijvoorbeeld het garanderen van veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden in de
waardeketen en het waarborgen van databeveiliging en privacy.
Governance: Bolster spant zich in om de integriteit van deelnemingen te waarborgen
en staat voor betrouwbaar, transparant en fatsoenlijk zaken doen. Dit behelst onder
andere het nakomen van afspraken, afdragen van belastingen, zorgvuldig omgaan met
belangenconflicten en naleven van wet- en regelgeving. Dit bewerkstelligen wij door
regelmatig in gesprek te gaan, deelnemingen op de hoogte te houden van relevante
ontwikkelingen en ondersteuning te bieden op het gebied van relevante governanceen beleidsvraagstukken.
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BA R T D E G R A A F F F O U N DAT I O N
Als partner van de Bart de Graaff Foundation helpt Bolster
ieder jaar een ‘Bikkel’, een jong volwassene met een fysieke
beperking, om een eigen bedrijf te starten.
Zo hebben we Amy geholpen met haar hondenuitlaatservice
West Dogs in Amsterdam. Amy heeft inmiddels meerdere
bussen op de weg.

Hoe rapporteren wij over ESG?
Bolster stelt jaarlijks een ESG rapportage op die ter beschikking wordt gesteld aan
onze investeerders en deelnemingen. In deze ESG rapportage gaan we in op belangrijke
ontwikkelingen bij onze deelnemingen, portfolio-brede initiatieven vanuit Bolster, en
relevante projecten en ontwikkelingen bij Bolster zelf.
Wat doen wij zelf?
Ook Bolster zelf streeft naar continue ontwikkeling op ESG thema’s. Om onze milieuimpact te minimaliseren hebben wij verscheidene initiatieven doorgevoerd. Zo is
ons leasewagenpark sinds 2021 100% elektrisch, gebruiken we groene stroom, ontmoedigen we printen en scheiden we ons kantoorafval. De resterende CO2-footprint
compenseren we als partner van stichting Trees for All door bij te dragen aan gecertificeerde duurzame bosprojecten.
Bolster wil een goede werkgever zijn en onderkent het belang van een gezonde en
plezierige werkomgeving. Daarnaast heeft Bolster een uitgebreid arbeidsvoorwaardenreglement met o.a. een goede pensioenregeling en uitgebreide mogelijkheden
voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Ter ondersteuning van een integere bedrijfsvoering hebben we een compliance beleid dat o.a. een gedragscode, een
klokkenluidersregeling, een AVG beleid en een Anti Money Laundering policy omvat.
Als actief lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)
onderschrijven we daarnaast de NVP-gedragscode en NVP-lidmaatschapscode.
Ook willen wij positief bijdragen aan relevante maatschappelijke initiatieven. Zo is
Bolster sinds 2016 als mentorbedrijf betrokken bij de Bart de Graaff Foundation.
Wij stellen hierbij naast financiële middelen ook onze tijd, expertise en netwerk ter
beschikking.
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SFDR Verklaring
Op 10 maart 2021 is de EU verordening in werking getreden, waarin de EU fondsbeheerders met een AIFMD-vergunning, zoals Bolster Investment Partners B.V. (“Bolster”), verplicht om informatie te verstrekken over duurzaamheid. Daaronder wordt
verstaan het formuleren van beleid op het punt van duurzaam beleggen, het integreren van duurzaamheidsrisico’s in het investeringsproces, het onderkennen van negatieve duurzaamheidseffecten en, voor zover mogelijk, het bevorderen van milieu- of
sociale maatregelen ter verbetering. Deze ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, afgekort “SFDR” wordt door Bolster nagenoeg op alle punten opgevolgd en hiervoor verwijzen we graag naar ons ESG beleid. Graag benoemen we hier nog twee onderwerpen in verband met de SFDR.

Onze investment professionals zijn primair verantwoordelijk voor het integreren van
ESG aspecten in het investeringsproces en het stimuleren van ESG verbeteringen bij
onze deelnemingen. In de persoonlijke beoordeling worden zij hier mede op beoordeeld. Daarnaast worden o.a. collegialiteit, feedback, compliance en integere oordeelsvorming expliciet meegewogen in de beoordeling.

Belangrijkste ongustige effectenrapportering: Bolster rapporteert op dit moment niet
expliciet over de (mogelijke) negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren omdat wij het niet proportioneel vinden om dit te doen gelet
op de verwachte beperkte materialiteit in relatie tot de beoogde benodigde inspanningen om dit exact in kaart te brengen (disproportionaliteit). Bolster maakt op dit
punt gebruik van de vrijstelling (op grond van artikel 4 lid 1 sub b) voor AIFMD’s met
minder dan 500 werknemers.
Beloningsbeleid met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s: Het beloningsbeleid van
Bolster is erop gericht dat de belangen van de medewerkers in lijn zijn met de belangen van de investeerders in de Bolster fondsen, waarbij prikkels die zouden kunnen
resulteren in excessief risicogedrag zoveel mogelijk worden vermeden. Alle medewerkers ontvangen een vast salaris en nemen deel aan onze pensioenregeling. Bepaalde medewerkers investeren mee in de Bolster fondsen, o.a. via een carried interest regeling. Naast de vaste beloning kunnen medewerkers een variabele beloning
ontvangen, die in belangrijke mate afhankelijk is van een persoonlijke beoordeling.
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Tot slot
Wij geloven dat verantwoord investeren veel meer gaat over intenties, gedrag en cultuur dan over het afvinken van lijstjes. Maak je als bedrijf, investeerder of individu
op belangrijke momenten de juiste keuze? Met oog voor de belangen van alle stakeholders en met de blik op de lange termijn, gericht op een duurzame toekomst voor
mens, milieu en maatschappij? Bolster wil een waardevolle en betrouwbare zakenpartner zijn die investeert in lange termijn relaties en bouwt aan duurzame waardecreatie, in goede en slechte tijden. Daar kan iedereen ons aan houden.

B O L S T E R I N V E S T M E N T PA R T N E R S B .V.
Locatellikade 1
1076 AZ Amsterdam
Nederland

info@bolsterinvestments.nl
+31 (0) 20 226 3088
www.bolsterinvestments.nl
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Disclaimer
Dit ESG rapport is met uiterste zorg tot stand gekomen. Niettemin kan Bolster de volledigheid en de juistheid ervan niet garanderen.
De informatie in dit rapport kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Het rapport is niet geaudit.
Dit rapport is uitsluitend bedoeld om de ontvanger te informeren. Het mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bolster.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bolster Investment Partners via de gegevens op de contactpagina.
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Contact
Bolster Investment Partners
Parnassustoren
Locatellikade 1
1076 AZ Amsterdam
+31 (0) 20 226 3088
info@bolsterinvestments.nl
www.bolsterinvestments.nl
Volg ons op LinkedIn

