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“Verantwoord beleggen is een kwestie van 
ethiek en staat centraal in onze 

beleggingscapaciteiten en -processen. Die 
centrale positie maakt het ons in combinatie 

met het belang dat wij op dit gebied aan 
innovatie hechten mogelijk om met een breed 
arsenaal specifieke ESG-oplossingen tegemoet 
te komen aan de uiteenlopende wensen en 

behoeften van onze opdrachtgevers.”

Richard Watts, Global Chief Investment Officer



Inleiding
In dit rapport leest u uitgebreide informatie over de actieve contacten 
(engagement) die we het afgelopen kwartaal namens u met 
ondernemingen hebben gehad en welke resultaten er zijn gerealiseerd. 
U vindt hier bij elkaar de vertrouwelijke informatie over onze dialoog 
met afzonderlijke bedrijven en de uitkomsten van dat engagement in 
de vorm van milestones. Gaat het om een onderneming die wij als 
prioriteit hebben aangemerkt voor intensieve een-op-een-gesprekken, 
dan is er tevens een samenvatting opgenomen van de belangrijkste 
risico’s waarvoor de onderneming zich gesteld ziet. Onze 
engagementdoelstellingen staan daar ook bij.

160
engagements

57
milestones

28
countries

Wij hebben het afgelopen kwartaal 160 ondernemingen 
aangesproken en 57 mijlpalen bereikt. Deze mijlpalen zijn 

doorgaans de uitkomst van engagement in eerdere kwartalen.
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Terugblik kwartaal
Voor de meeste beursgenoteerde ondernemingen stond het jaarvergaderingenseizoen vooral in het 
teken van de coronapandemie. In grote delen van de wereld werden grote bijeenkomsten ontmoedigd 
of verboden, waardoor fysieke AVA’s niet mogelijk waren. Wij spraken met bedrijven over noodplannen, 
zoals uitstel, een hybride vorm (deels fysiek, deels online) of volledig online, waar dat was toegestaan. 
Ons aandachtspunt was dat deelname van de aandeelhouders niet ernstig zou worden gehinderd. De 
verwachting is dat het gebruik van technologie en hybride bijeenkomsten (fysiek en online) in de 
toekomst waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. Daarom zijn wij van mening dat ondernemingen zich 
aan strenge regels voor deelname van aandeelhouders aan virtuele vergaderingen moeten houden.

De coronapandemie heeft tijdens het stemseizoen op 
verschillende manieren gevolgen gehad voor de 
aandeelhoudersrechten, zoals beperkte informatieverschaffing, 
kortere periodes tussen uitnodiging en vergadering, en 
intrekking van dividenduitkeringen. Bij veel ondernemingen 
heeft de pandemie ook geleid tot lagere beloning van 
bestuurders, opschorting van programma’s voor de inkoop van 
eigen aandelen en meer aandacht van beleggers voor factoren 
die van belang zijn voor mens en milieu. Door de ongekende 
onzekerheden voor wat betreft de markten, de wet- en 
regelgeving en de economie zijn de verwachtingen van 
aandeelhouders ten aanzien van de aanpak van 
klimaatverandering, diversiteit en mensenrechten alleen maar 
toegenomen.

Vooral klimaatverandering staat hoog op de agenda. Dit seizoen 
hebben we voor het eerst onze nieuwe klimaatstemrichtlijnen 
toegepast. Hiermee zetten we onze stem in voor beter 
klimaatbeheer bij ondernemingen in sectoren met een groot 
milieueffect. We zagen ook iets meer activiteit op het gebied 
van aandeelhoudersmoties over het klimaat, vooral in de VS. In 
dit kader hadden we gesprekken met een aantal 
ondernemingen die hiermee te maken hadden, zoals JP 
Morgan, General Motors en Chevron. Ons doel: het 
management aan te sporen de moties te steunen.

In het derde kwartaal van dit jaar publiceren we een Viewpoint 
met gedetailleerde informatie over de manier waarop dit 
bijzondere jaarvergaderingenseizoen zich heeft ontwikkeld. Maar 
eerst beschrijven we hieronder een aantal interessante 
engagementtrajecten van het afgelopen kwartaal.

Klimaatbeleid Australië en Nieuw-Zeeland

Gezamenlijk engagement

In april van dit jaar namen we deel aan een door HSBC 
geïnitieerd en door BMO en AMP gecoördineerd engagement 
over klimaatbeleid met Australische ondernemingen in de 
grondstoffenwinning. In Australië wordt al sinds 2018 een debat 
over dit onderwerp gevoerd. In dat jaar werd de hele sector 
namelijk beschuldigd van lobbyen tegen belangrijk 
klimaatbeleid en beleid voor koolstofarme energie. Dat leidde 
tot aandeelhoudersmoties waarin van spelers als BHP en Santos 
werd geëist dat ze de eigen belangenbehartiging zouden 
afstemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van 
Parijs.

De beleggers in het initiatief onderkennen dat er voor een 
fundamentele aanpak van deze kwesties en voor 
klimaatvriendelijk beleid in Australië binnen de sector een 
bredere consensus moet zijn om gezamenlijk de doelstellingen 
van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. 

In april hebben we een brief gestuurd naar de voorzitters van elf 
grondstofwinnende bedrijven die lid zijn van 
brancheorganisaties waarvan bekend is dat ze tegen 
klimaatbeleid lobbyen. Ons doel was om duidelijk te maken wat 
onze verwachtingen zijn als het gaat om goed 
ondernemingsbestuur ten aanzien van alle soorten 
lobbyactiviteiten. In de brief benadrukten we dat een bestuur 
van een onderneming niet alleen toezicht moet houden op alle 
directe interactie met beleidsmakers, maar ook dat het een 
scherp oog moet hebben voor de vertegenwoordiging van de 
standpunten van de onderneming door brancheorganisaties. We 
hebben de ondernemingen aangespoord regelmatig evaluaties 
uit te voeren en informatie te verschaffen over hoe de 
doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs vorm krijgen in 
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de eigen lobbypraktijken.

Zes bedrijven hebben tot dusver op onze brief gereageerd, met 
uiteenlopende reacties op onze verwachtingen. 
Mijnbouwconcerns als Newmont en Albemarle staan over het 
algemeen meer open voor verbetering van de corporate 
governance omdat zij waarschijnlijk meer profiteren van de 
transitie naar koolstofarme energie. We waren met name onder 
de indruk van de reactie van Newmont, dat zich duidelijk positief 
opstelt ten aanzien van klimaatverandering en genoeg 
mogelijkheden voor verbetering zegt te zien. Newmont heeft 
ons gevraagd meer input te geven over de manier waarop de 
huidige informatieverschaffing over het klimaatbeleid kan 
worden verbeterd.

We hebben ook feedback gekregen van kolen-, gas- en 
oliebedrijven, zoals Idemitsu Kosan en Whitehaven Coal. We 
signaleren dat deze zich terughoudend opstellen als het gaat om 
de bestrijding van klimaatverandering. De oorzaak hiervan ligt 
naar ons oordeel in een gebrek aan een robuuste strategie voor 
energietransitie of in een actieve rol in brancheorganisaties die 
in de media zijn beschuldigd van lobbyen tegen klimaatbeleid. In 
ons verdere engagement met deze bedrijven ligt de nadruk 
daarom op afstemming van het klimaatbeleid op de in Parijs 
overeengekomen doelstelling van een maximale wereldwijde 
temperatuurstijging van 2°C.

Verantwoorde werkwijzen in de farmasector

Gezamenlijk engagement

In april 2020 hebben we besloten deel te nemen aan een door 
Achmea Investment Management gecoördineerd gezamenlijk 
initiatief van beleggers gericht op verantwoorde praktijken in de 
farmaceutische industrie tijdens de coronapandemie. De reacties 
van veel farmaceutische ondernemingen zijn weliswaar 
bemoedigend, maar we maken ons zorgen over geluiden als 
zouden er ondernemingen waarvoor rechtvaardige toegang tot 
therapieën en vaccins niet een prioriteit zijn.

Het initiatief is gebaseerd op zes belangrijke beginselen, onder 
andere zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn 
van werknemers; de ontwikkeling van en wereldwijde toegang 
tot betaalbare gezondheidsproducten; samenwerking tussen en 
uitwisseling van relevante gegevens met andere 
ondernemingen, overheden en wetenschappers; en de garantie 
dat bij R&D op de langere termijn voldoende aandacht is voor 
infectieziekten. Voor AstraZeneca trekken wij het engagement 
en voor GSK doen wij dat samen met andere partijen. Deze twee 
ondernemingen werken samen met respectievelijk de 
universiteit van Oxford en Sanofi en zouden weleens een 
cruciale rol kunnen spelen in de strijd tegen het coronavirus.

AstraZeneca en GSK zijn beide bereid volledige openheid van 
zaken te geven en zetten zich enorm in voor een rechtvaardige 
toegang tot potentiële vaccins. Ze zien in dat samenwerking van 
cruciaal belang is voor de ontwikkeling en distributie van 
potentiële vaccins en werken in razend tempo aan een 
oplossing. Heel bemoedigend was het nieuws dat GSK, dat 
voorloopt als het gaat om toegang tot medicijnen, al een 

volledige strategie heeft ontwikkeld voor wereldwijde toegang 
tot een hulpstof die aan een vaccin kan worden toegevoegd om 
de immuunreactie van het lichaam te verbeteren en dat 
AstraZeneca al belangrijke overeenkomsten met een aantal 
organisaties heeft gesloten. Landen met lage en 
middeninkomens krijgen dankzij die overeenkomsten sneller 
toegang tot het potentiële vaccin van de universiteit van Oxford. 
Verder hebben beide ondernemingen ons verzekerd dat de keten
momenteel stevig is en goed functioneert en dat de 
behandeling van de werknemers ook op orde is. Het enige grote 
verschil tussen de twee partijen is dat GSK zich sterk maakt voor 
R&D voor infectieziekten; AstraZeneca heeft op dit moment geen 
plannen in die richting.

De dialoog met AstraZeneca en GSK was over het algemeen heel 
positief en we zijn van mening dat beide ondernemingen goed 
afgestemd zijn op de zes beginselen die de kern van ons 
engagement vormen.

Hoge risico’s in de slachthuizensector

Gezamenlijk engagement

Veel vleesverwerkende bedrijven in de Verenigde Staten en 
andere landen, zoals Brazilië, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk, zijn een brandhaard van de verspreiding van het 
coronavirus gebleken. Het Amerikaanse Center for Disease 
Control and Prevention vond bijvoorbeeld in meer dan 200 
vleesverwerkende bedrijven in 33 staten van de VS meerdere 
gevallen van coronabesmetting. Dit heeft geleid tot brede kritiek 
op de arbeidsomstandigheden in deze bedrijven, waar 
werknemers in bijzonder krap bemeten ruimtes vaak lange 
werkdagen maken en waar afstand houden zo goed als 
onmogelijk is.

Daarom hebben we samen met andere beleggers een verklaring 
ondertekend (zie:

https://www.iccr.org/sites/default/files/page_attachments/
investorstatementoncovid19riskstomeatsectorworkerswsig_06_.
15.20.pdf) waarin aandacht wordt gevraagd voor de risico’s van 
de coronapandemie voor werknemers in de vleesverwerkende 
industrie. De verklaring bevat ook aanbevelingen ter 
bescherming van alle belanghebbenden, met name van de 
werknemers, maar ook van gezinnen en gemeenschappen. De 
verklaring is ondertekend door 118 beleggers met een 
gezamenlijk beheerd vermogen van $ 2,3 biljoen.

We hebben ons verder aangesloten bij een kleine groep 
beleggers die in gesprek wil gaan met enkele grote 
ondernemingen die actief zijn in de VS, zoals JBS, Pilgrim's 
Pride, Smithfield/WH Group en Tyson Foods. We vroegen de 
bewuste ondernemingen stappen te ondernemen voor onder 
andere afstand houden op de werkvloer, beschermende kleding, 
regelmatig testen, gevarentoeslag en volledige doorbetaling van 
het loon bij ziekte voor positief geteste werknemers.

Als groep hadden we een bespreking met topmanagers van JBS 
en Pilgrim’s Pride en we waren aangenaam verrast door de 
diverse maatregelen die beide ondernemingen hebben 
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ontwikkeld en uitgevoerd om de gezondheid en het welzijn van 
de werknemers en de gemeenschap te beschermen. Volgens de 
topmanagers hebben de maatregelen, die verder gaan dan de 
overheid voorschrijft, waarschijnlijk een negatief effect op de 
productiviteit en winstgevendheid, zeker op de korte termijn. Zij 
bevestigden ook dat de veiligheid van de werknemers ondanks 
de financiële gevolgen boven alles gaat. Op de lange termijn 
levert deze opstelling naar onze mening alleen maar voordelen 
op.

Ook in de toekomst willen wij met deze partijen in gesprek 
blijven over hun reactie op de pandemie en, ook belangrijk, over 
structurele veranderingen in productielijnen en -processen die 
nodig zijn voor de aanpak van al langer slepende kwesties 
rondom werkomstandigheden.

Geestelijke gezondheid op het werk

Gezamenlijk engagement

De coronacrisis stelt niet alleen de veerkracht en het crisisbeleid 
van ondernemingen op de proef, maar heeft uiteindelijk ook 
geleid tot veel stress en onrust bij het personeel. Een van de 
belangrijkste aandachtspunten van ons engagement de 
afgelopen maanden was dan ook dat ondernemingen zich 
volledig bewust zijn van het effect van de crisis op de 
werknemers.

Samen met andere partijen hebben we daarom een brief aan 
FTSE100-ondernemingen (de 100 grootste beursgenoteerde 
ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk) ondertekend waarin 
we er op aandringen om in de ongekende situatie die tijdens de 
pandemie op de werkvloer is ontstaan, de geestelijke 
gezondheid van de werknemers te beschermen. We hebben 
gevraagd om na te denken over de ontwikkeling van een 
actieplan voor de geestelijke gezondheid van alle werknemers, 
met onder andere extra trainingen voor managers, grotere 
arbeidsflexibiliteit en duidelijke richtlijnen voor hulp, inclusief 
monitoring van het daadwerkelijke gebruik van de 
hulpprogramma’s om er zeker van te zijn dat de boodschap ook 
over komt.

De handen ineen via beleggersnetwerken

Gezamenlijk engagement

We hebben dit kwartaal ons beleid van meer samenwerking 
uitgebreid met deelname aan een aantal internationale 
beleggersnetwerken in Noord-Amerika. Het gaat om netwerken 
voor gezamenlijk engagement van wereldwijde beleggers en 
ondernemingen over uiteenlopende ESG-onderwerpen.

Zo zijn we lid geworden van een stuurgroep van de Investor 
Alliance for Human Rights, een in New York gevestigd 
internationaal beleggerscollectief dat zich inzet voor de 
bevordering en toepassing van de Guiding Principles for Business 
and Human Rights van de Verenigde Naties door beleggers en 
ondernemingen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers 
van wereldwijde beleggers en mensenrechtendeskundigen en 
adviseert deze alliantie over de formulering en uitvoering van 

strategieën. We hebben deelgenomen aan een 
strategiebijeenkomst waarin is gewerkt aan de strategische 
focus voor de komende jaren.

We zijn ook geassocieerd lid geworden van het Interfaith 
Center on Corporate Responsibility (‘ICCR’), een netwerk van 
institutionele beleggers met een lange traditie. Het ICCR wil zich 
met de collectieve kracht van aandelenkapitaal inzetten voor 
engagement met ondernemingen, beleidsmakers en 
norminstellingen over ESG-risico’s variërend van 
klimaatverandering, waterrentmeesterschap en volksgezondheid 
tot mensenrechten, arbeidsrechten en bedrijfsethiek. De bijna 
300 leden vertegenwoordigen religieuze organisaties, 
maatschappelijk verantwoorde vermogensbeheerders, 
vakbonden, stichtingen en andere maatschappelijk betrokken 
beleggers die samenwerken met een wereldwijd netwerk 
bestaande uit ngo’s en zakelijke partners die zich inzetten voor 
bevordering van het algemeen belang.

En tot slot hebben we ons aangesloten bij Racial Justice 
Investing, een coalitie van voornamelijk in de VS gevestigde 
beleggers die het aspect van rassengelijkheid bij beleggings- en 
engagementactiviteiten onder de aandacht wil brengen. De 
coalitie biedt beleggers informatie en ondersteuning bij 
inspanningen om op een betekenisvolle manier de strijd aan te 
gaan met institutioneel racisme binnen de eigen instelling en 
binnen de ondernemingen waarin wij beleggen.

Stimuleren transformatie ondernemingsbestuur Japan

Gezamenlijk engagement

We spreken in Japan al ruim 15 jaar met ondernemingen, 
toezichthouders en andere marktpartijen over het verbeteren 
van de corporate governance in het land. Behalve dat we actief 
gebruik maken van ons stemrecht en ondernemingen direct 
aanspreken, hebben we ook leiding gegeven aan een aantal 
succesvolle samenwerkingsverbanden.

Zo hebben we in 2008 samen met de Asian Corporate 
Governance Association (ACGA) en collega-beleggers een 
overzicht opgesteld van de belangrijkste zorgen van beleggers 
en is er een routekaart uitgestippeld die de corporate 
governance in Japan meer in lijn zou moeten brengen met de 
internationale best practice. Het resultaat was een witboek, het 
‘Japan White Paper’, dat we mede hebben opgesteld en dat in 
mei 2008 door de ACGA is gepubliceerd. In dat witboek werden 
voor zes verbeterpunten aanbevelingen gedaan: rapportage, 
onafhankelijk toezicht, effectieve inzet van kapitaal, 
voorkeursrechten, beschermingsmechanismen en de manier 
waarop aandeelhoudersvergaderingen worden georganiseerd. In 
de periode 2014-2017 hebben we vervolgens een 
samenwerkingsinitiatief van beleggers getrokken waarin 
Japanse ondernemingen werden verzocht de samenstelling van 
het bestuur te verbeteren door ervoor te zorgen dat minimaal 
een derde van de bestuurders onafhankelijk zijn.

In de loop van de jaren werd enige vooruitgang geboekt, maar 
slechts mondjesmaat en veelal beperkt tot een handjevol 
bedrijven. Japan bleef achterlopen bij de gangbare norm in 
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andere ontwikkelde markten. Het tij is inmiddels echter gekeerd. 
De hervormingen van de corporate governance door de Japanse 
premier Shinzo Abe en het feit dat het staatspensioenfonds (het 
grootste pensioenfonds van de wereld) de stewardship-
verwachtingen heeft opgeschaald, hebben beleggers een flinke 
steun in de rug gegeven bij de inzet voor een betere corporate 
governance.

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat in het 
jaarverslagenseizoen van 2020 meer dan 30 ondernemingen die 
wij eerder hadden aangesproken het doel van een derde 
bestuursonafhankelijkheid hebben bereikt. Daartoe behoorde 
een aantal van de grootste ondernemingen van Japan: Nippon 
Telegraph & Telephone, Recruit Holdings, NTT Docomo and 
Mitsubishi Corp. De klus is nog lang niet geklaard en we gaan 
dan ook gewoon door met ons actief eigenaarschap in Japan.
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Stewardship-codes
Aan de hand van een stewardship-code kan de belegger definities en invulling geven aan diens 
eigenaar- en governance-verantwoordelijkheden. In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd diverse 
stewardship-codes verschenen (en zijn die codes aan belang toegenomen). In voorkomende gevallen is 
een dergelijke code echt bindende regelgeving, maar vaker betreft het vrijwillige standaarden. 
Hieronder volgt een overzicht van landen die een stewardship-code hebben.

 Brazil

 Canada  Denemarken

 Hong Kong
 India

 Italië
 Japan

 Kenia
 Maleisië

 Nederland

 Singapore

 Zuid-Afrika 

 Zuid-Korea

 Zwitserland

 Taiwan

 Thailand

VK  

 VS (ISG)

 Australië

Global: The ICGN Global 
Stewardship Principles

Bijdragen openbaar beleid dit kwartaal

Canada

Maand: Juni

Uitgifte: Vereisten ESG-
informatieverschaffing ondernemingen met 
een TSX-notering

Initiatief: We hebben een particuliere 
gezamenlijke beleggersbrief aan TMX Group 
ondertekend.

Onze positie: We hebben het belang 
benadrukt van krachtige en vergelijkbare 
ESG-informatie door Canadese emittenten in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van het Canadese Expert Panel on 
Sustainable Finance. We hebben daarbij TCFD 
en SASB genoemd als twee 
consensusraamwerken die als uitgangspunt 
kunnen fungeren voor de behoeften van de 
belegger.

EU

Maand: Juni

Uitgifte: Inzet herstelplannen corona ter 
ondersteuning van de Green Deal van de EU

Initiatief: We hebben een brief aan EU-
leiders ondertekend over een duurzaam 
herstel van de coronapandemie.

Onze positie: We hebben het belang 
benadrukt van groene en duurzame 
herstelplannen in Europa die om het 
klimaatrisico tegen te gaan de overgang 
naar een economie met een netto 
nuluitstoot moeten versnellen.

Hong Kong

Maand: Mei

Uitgifte: Bedrijfsgewogen stemrechten

Initiatief: We hebben op een openbare 
raadpleging gereageerd.

Onze positie: We hebben onze visie 
gecommuniceerd dat meerdere soorten 
stemrecht, of die nu door een onderneming 
of door een particulier worden gehouden, 
niet stroken met het beginsel van een 
eerlijke en rechtvaardige behandeling van 
alle aandeelhouders. We hebben sterk 
aangedrongen op de invoering van krachtige 
waarborgen en toekenningsvoorwaarden als 
men met dit voorstel doorgaat.
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Engagement prioriteitsbedrijven

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ondernemingen die op onze jaarlijkse prioriteitenlijst staan. Met deze 
ondernemingen - die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille - hebben wij het afgelopen kwartaal contact 
gehad. De selectie van prioriteitsondernemingen is gebaseerd op een grondige analyse van onze klanten, onze eigen ESG-risicoscores, 
eerdere engagementactiviteiten alsmede het oordeel en de expertise van ons Governance & Sustainable Investment team. Voor 
iedere prioriteit wordt aan het begin van het jaar vastgesteld wat de engagementsdoelstellingen zijn (zie Outlook reo® 2019 
Engagementprojecten en Prioriteitsondernemingen). De activiteiten zijn bij deze prioriteitsondernemingen intensiever dan bij 
bedrijven waarmee we reactief engagen. Over onze contacten met ondernemingen brengen wij verslag uit in de vorm van 
casestudies. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal in positieve danwel negatieve zijn opgevallen. Voor uitgebreide 
informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online reo® Partner Portal.
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Amazon.com Inc Duurzame consumentengoederen Matig ● ● ● ●
ANTA Sports Products Ltd Duurzame consumentengoederen Goed ● ●
Barclays PLC Financiële instellingen Goed ● ● ●
Bausch Health Cos Inc Gezondheidszorg Voldoende ●
Cemex SAB de CV Basismaterialen Voldoende ● ●
Chevron Corp Energie Voldoende ●
China Construction Bank Corp Financiële instellingen Voldoende ● ●
DNB ASA Financiële instellingen Voldoende ●
FMC Corp Basismaterialen Goed ●
General Motors Co Duurzame consumentengoederen Voldoende ● ● ●
POSCO Basismaterialen Voldoende ●
Royal Dutch Shell PLC Energie Goed ● ● ●
Wells Fargo & Co Financiële instellingen Voldoende ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Engagementtrajecten en uw fonds: rating 
rood

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het 
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog, 
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online 
reo® Partner Portal.
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AngloGold Ashanti Ltd Zuid-Afrika Basismaterialen ● ●
Bausch Health Cos Inc VS Gezondheidszorg ✔ ●
China Power International Development Ltd Hong Kong Nutsbedrijven ●
China Resources Gas Group Ltd Hong Kong Nutsbedrijven ●
General Motors Co VS Duurzame consumentengoederen ✔ ● ● ●
Granite Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ●
Irish Residential Properties REIT PLC Ierland Onroerend goed ●
JBS SA Brazilië Dagelijkse consumentengoederen ● ● ● ●
JPMorgan Chase & Co VS Financiële instellingen ● ● ●
L Brands Inc VS Duurzame consumentengoederen ●
Pfizer Inc VS Gezondheidszorg ● ● ● ●
RioCan Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ●
US Bancorp VS Financiële instellingen ●
Wells Fargo & Co VS Financiële instellingen ✔ ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  

BMO Global Asset Management12
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Engagementtrajecten en uw fonds: rating 
oranje

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het 
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog, 
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online 
reo® Partner Portal.
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Americold Realty Trust VS Onroerend goed ●
ANTA Sports Products Ltd China Duurzame consumentengoederen ✔ ● ●
Bank Mandiri Persero Tbk PT Indonesië Financiële instellingen ●
Bank of America Corp VS Financiële instellingen ●
Barclays PLC VK Financiële instellingen ✔ ● ● ●
China Shenhua Energy Co Ltd China Energie ● ● ● ●
Choice Properties Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ●
Costco Wholesale Corp VS Dagelijkse consumentengoederen ●
Credicorp Ltd Peru Financiële instellingen ● ● ●
Dali Foods Group Co Ltd China Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
Duke Energy Corp VS Nutsbedrijven ●
Fiat Chrysler Automobiles NV VK Duurzame consumentengoederen ●
Glencore PLC Zwitserland Basismaterialen ● ●
MMC Norilsk Nickel PJSC Rusland Basismaterialen ● ●
Top Glove Corp Bhd Maleisië Gezondheidszorg ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Engagementtrajecten en uw fonds: rating 
geel

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het 
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog, 
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online 
reo® Partner Portal.
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AIA Group Ltd Hong Kong Financiële instellingen ●
Allstate Corp/The VS Financiële instellingen ●
Amazon.com Inc VS Duurzame consumentengoederen ✔ ● ● ● ●
Anglo American PLC VK Basismaterialen ● ● ●
Aroundtown SA Luxemburg Onroerend goed ●
Auto Trader Group PLC VK IT ●
BHP Group Ltd Australië Basismaterialen ● ● ● ● ●
BHP Group PLC Australië Basismaterialen ●
BP PLC VK Energie ● ● ● ●
Cemex SAB de CV Mexico Basismaterialen ✔ ● ●
Chartwell Retirement Residences Canada Gezondheidszorg ●
Chevron Corp VS Energie ✔ ●
China Construction Bank Corp China Financiële instellingen ✔ ● ●
Delivery Hero SE Duitsland IT ● ● ●
DNB ASA Noorwegen Financiële instellingen ✔ ●
Encompass Health Corp VS Gezondheidszorg ●
Engie SA Frankrijk Nutsbedrijven ●
Eni SpA Italië Energie ● ●
Experian PLC Ierland Industrie ●
FMC Corp VS Basismaterialen ✔ ●
Goldman Sachs Group Inc/The VS Financiële instellingen ● ● ● ●
HSBC Holdings PLC VK Financiële instellingen ● ● ●
Intertek Group PLC VK Industrie ●
Johnson & Johnson VS Gezondheidszorg ● ● ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  

BMO Global Asset Management14
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Killam Apartment Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ●
Lloyds Banking Group PLC VK Financiële instellingen ●
McDonald's Corp VS Duurzame consumentengoederen ● ● ●
Mizuho Financial Group Inc Japan Financiële instellingen ● ●
Mohawk Industries Inc VS Duurzame consumentengoederen ●
Newmont Corp VS Basismaterialen ● ●
Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg ●
Ocado Group PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
POSCO Zuid-Korea Basismaterialen ✔ ●
Principal Financial Group Inc VS Financiële instellingen ●
Qatar National Bank QPSC Qatar Financiële instellingen ●
QIAGEN NV Nederland Gezondheidszorg ●
Reckitt Benckiser Group PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ●
Royal Bank of Scotland Group PLC VK Financiële instellingen ●
Smith & Nephew PLC VK Gezondheidszorg ●
Suez SA Frankrijk Nutsbedrijven ●
Sysco Corp VS Dagelijkse consumentengoederen ●
Take-Two Interactive Software Inc VS IT ● ●
Tencent Holdings Ltd China IT ●
Thai Union Group PCL Thailand Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Tractor Supply Co VS Duurzame consumentengoederen ●
Unilever PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ●
United Utilities Group PLC VK Nutsbedrijven ●
Walmart Inc VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Yorkshire Building Society VK Financiële instellingen ● ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Engagementtrajecten en uw fonds: rating 
groen

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het 
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog, 
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online 
reo® Partner Portal.
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3i Group PLC VK Financiële instellingen ●
Antofagasta PLC Chili Basismaterialen ●
Aptiv PLC Ierland Duurzame consumentengoederen ●
Archer-Daniels-Midland Co VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Ashtead Group PLC VK Industrie ●
Associated British Foods PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
AstraZeneca PLC VK Gezondheidszorg ● ●
Aviva PLC VK Financiële instellingen ●
BAE Systems PLC VK Industrie ●
Bank of Nova Scotia Canada Financiële instellingen ●
Barratt Developments PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
BASF SE Duitsland Basismaterialen ● ●
Berkeley Group Holdings PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
British Land Co PLC/The VK Onroerend goed ●
BT Group PLC VK Communication Services ●
Bunge Ltd VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Bunzl PLC VK Industrie ●
Burberry Group PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
Centrica PLC VK Nutsbedrijven ●
Clicks Group Ltd Zuid-Afrika Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
Coca-Cola HBC AG Zwitserland Dagelijkse consumentengoederen ●
Cognex Corp VS IT ●
Compass Group PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
CRH PLC Ierland Basismaterialen ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Croda International PLC VK Basismaterialen ●
Daimler AG Duitsland Duurzame consumentengoederen ●
DCC PLC Ierland Industrie ●
Diageo PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ●
DS Smith PLC VK Basismaterialen ●
easyJet PLC VK Industrie ●
Ferguson PLC VK Industrie ●
Flutter Entertainment PLC Ierland Duurzame consumentengoederen ●
GlaxoSmithKline PLC VK Gezondheidszorg ● ● ●
Informa PLC VK Duurzame consumentengoederen ● ●
InterContinental Hotels Group PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
ITV PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
J Sainsbury PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ●
Jeronimo Martins SGPS SA Portugal Dagelijkse consumentengoederen ●
Johnson Matthey PLC VK Basismaterialen ●
Kasikornbank PCL Thailand Financiële instellingen ●
Kerry Group PLC Ierland Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
Land Securities Group PLC VK Onroerend goed ●
Legal & General Group PLC VK Financiële instellingen ●
London Stock Exchange Group PLC VK Financiële instellingen ●
Meggitt PLC VK Industrie ●
Mettler-Toledo International Inc VS Gezondheidszorg ● ● ●
Mondi PLC VK Basismaterialen ●
National Grid PLC VK Nutsbedrijven ●
Newcrest Mining Ltd Australië Basismaterialen ● ●
Next PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
Pearson PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
Polymetal International PLC Cyprus Basismaterialen ●
Prudential PLC VK Financiële instellingen ●
RELX PLC VK Industrie ●
Renault SA Frankrijk Duurzame consumentengoederen ●
Rentokil Initial PLC VK Industrie ●
Rio Tinto Ltd VK Basismaterialen ● ●
Rio Tinto PLC VK Basismaterialen ●
Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie ✔ ● ● ●
RSA Insurance Group PLC VK Financiële instellingen ●
Schroders PLC VK Financiële instellingen ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Segro PLC VK Onroerend goed ●
Sime Darby Plantation Bhd Maleisië Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Smiths Group PLC VK Industrie ●
Smurfit Kappa Group PLC Ierland Basismaterialen ● ● ●
Spirax-Sarco Engineering PLC VK Industrie ●
SSE PLC VK Nutsbedrijven ●
Standard Chartered PLC VK Financiële instellingen ●
Standard Life Aberdeen PLC VK Financiële instellingen ● ●
SVB Financial Group VS Financiële instellingen ●
Taylor Wimpey PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
Teleperformance Frankrijk Industrie ●
Tesco PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ●
TOTAL SA Frankrijk Energie ●
Umicore SA België Basismaterialen ●
Unibail-Rodamco-Westfield Frankrijk Onroerend goed ●
Vodafone Group PLC VK Communication Services ●
Whitbread PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
Wm Morrison Supermarkets PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ●
Wolters Kluwer NV Nederland Industrie ●
WPP PLC VK Duurzame consumentengoederen ● ●
Xylem Inc/NY VS Industrie ● ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Tracker vorderingen doelstellingen

In dit onderdeel vindt u een update over de stand van zaken voor iedere actuele 
engagementdoelstelling per prioriteit in uw portefeuille. Dit gaat gepaard met een beoordeling of 
er met de doelstelling redelijke vorderingen worden geboekt.

Onderneming Engagement Objective Onderneming Stand van zaken

adidas AG Lidmaatschap Global Platform for Sustainable Natural Rubber

Allstate Corp/The Versteviging auditproces

Herformulering rol belangrijkste onafhankelijke bestuurder

Alphabet Inc Verbetering modereren content

Amazon.com Inc Human capital management

Anglo American PLC Informatieverschaffing over aangescherpt governancekader 
klimaatlobbyen

Formulering scope 3 reductiedoelstellingen/streefdoelen 
broeikasgassen

Informatieverschaffing over afstemming klimaatdoelstellingen op 
Parijs

Antofagasta PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Archer-Daniels-Midland Co Ontbossingsvrije keten

Associated British Foods PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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ce BAE Systems PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Bank of America Corp Verbetering onafhankelijkheid belangrijke commissie

Versteviging auditproces

Bank Rakyat Indonesia Persero 
Tbk PT

Informatieverschaffing

Barclays PLC Formulering ambitieuze klimaatstrategie

BASF SE Versterking klimaatrisicomanagement

Verbetering productzorg biodiversiteit

Bausch Health Cos Inc Verbetering afstemming beloning bedrijfstop

Verbetering onafhankelijkheid belangrijke commissie

Bayer AG Deelname Workforce Disclosure Initiative

Berkeley Group Holdings PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

BHP Group Ltd Aankomende publicatie reductiedoelstellingen broeikasgassen op de 
(middel)lange termijn

Aanstaande publicatie scope 3-engagementplan

Formulering krachtig governancekader klimaatlobbyen

BNP Paribas SA Versterking instrumenten duurzaam financieren

Formulering doelstellingen genderdiversiteit voor topmanagement

Boston Scientific Corp Publicatie preciezere gegevens over certificering fabrieken

BP PLC Komende publicatie bedrijfsplan over realisatie belofte nuluitstoot

Toegezegde verlaging kapitaalinvestering in olie en gas

Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

British Land Co PLC/The Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

BT Group PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Bunge Ltd Ontbossingsvrije keten

Bunzl PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Casino Guichard Perrachon SA Strategie alternatieve eiwitten

Cemex SAB de CV Aanscherping benadering beheer klimaatverandering

Versterking waterbeheer

Chevron Corp Formulering langetermijndoelstelling conform het Parijse 
klimaatakkoord

China Construction Bank Corp Beheer risico’s cyberveiligheid en daarmee samenhangende 
informatieverschaffing aanscherpen

Verbetering risicomanagement en informatieverschaffing klimaat

Uitvoering evaluatie portefeuillerisico milieu en maatschappij

Formulering groene financieringsdoelen

China Resources Gas Group Ltd Verhoging aandeel onafhankelijke bestuurders in het bestuur

China Shenhua Energy Co Ltd Verbetering informatieverschaffing over klimaatrisico’s

Bekendmaking informatie over faciliteiten voor afvalslik

Formulering mensenrechtenbeleid

Clicks Group Ltd Vermindering verspreiding overdraagbare aandoeningen

Vermindering eenmalig gebruik plastic in producten en verpakkingen

Vermindering verspreiding niet-overdraagbare aandoeningen

CLP Holdings Ltd Grotere kapitaalinvestering en formulering ambitieuzere doelstelling 
duurzame energie

CNOOC Ltd Verdere verbetering strategie klimaatrisicomanagement door volgen 
TCFD-raamwerk

Coca-Cola HBC AG Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Coles Group Ltd Strategie alternatieve eiwitten

Conagra Brands Inc Strategie alternatieve eiwitten

ConocoPhillips Formulering doelstellingen conform het Parijse klimaatakkoord

Costco Wholesale Corp Betaling leefbaar loon

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Strategie alternatieve eiwitten

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Credicorp Ltd Formulering maatstaven maatschappelijke impact

Verbetering ESG-rapportage

Uitbreiding reikwijdte risicobeheerbenadering milieu en maatschappij

Aanscherping duurzaamheidsstrategie groep

Formulering van en informatieverschaffing over opvolgingsplan 
voorzitter

CRH PLC Pensioenbijdragen

Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Danone SA Verbetering informatieverschaffing over prestatiedoelen

DCC PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Engie SA Toezegging streefdoel van nul voor de lange termijn en 
bekendmaking tijdpad voor uitfasering kolen

Equinor ASA Toezegging wereldwijd scope 3-streefdoel voor CO2-afbouw

Facebook Inc Verbetering modereren content

Fiat Chrysler Automobiles NV Transparantie over doelstellingen klimaatverandering

FMC Corp Formulering beleggingsstrategie met minder impact op de 
biodiversiteit

Fomento Economico Mexicano 
SAB de CV

Ontvlechting moties bestuursbenoemingen en goedkeuring 
remuneratie

General Mills Inc Strategie alternatieve eiwitten

General Motors Co Strategie CO2-afbouw

Verbetering ketenbeheer

Glencore PLC Toezegging langetermijnstreefdoel voor CO2-afbouw

Verbetering rapportage over klimaatrisico in financiële verslagen

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Goldman Sachs Group Inc/The TCFD-rapportage

TCFD-rapportage

Duidelijke definitie uitstap thermische kolen

Verbetering afstemming beloning bedrijfstop

Hershey Co/The Strategie alternatieve eiwitten

ICA Gruppen AB Strategie alternatieve eiwitten

Informa PLC Introductie vereiste aandelenbelang na aftreden/pensionering

Verlaging pensioenbijdrage

Introductie uitstel voor totale bonusregeling

InterContinental Hotels Group 
PLC

Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Itau Unibanco Holding SA Aanscherping bewaking toezicht duurzaamheid

J Sainsbury PLC Strategie alternatieve eiwitten

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Jeronimo Martins SGPS SA Ontbossingsvrije keten

Bestuurders op jaarbasis voor (her)benoeming voordragen

Benoeming senior onafhankelijke bestuurder

Johnson & Johnson Plannen voor toegang tot geneesmiddelen voor alle 
onderzoeksprojecten in late stadia

Johnson Matthey PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

JPMorgan Chase & Co Verbetering afstemming beloning bedrijfstop

Versteviging auditproces

Introductie CO2-reductiedoelstellingen

Kerry Group PLC Vermindering eenmalig gebruik plastic in verpakkingen

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Verbetering voedingsprofiel ‘zonder’-producten en producten voor 
kinderen

Koninklijke Ahold Delhaize NV Strategie alternatieve eiwitten

Kraft Heinz Co/The Strategie alternatieve eiwitten

Kroger Co/The Strategie alternatieve eiwitten

L Brands Inc Respecteren rechten arbeidskrachten in de keten

MMC Norilsk Nickel PJSC Formulering duidelijk governancekader en informatiestrategie 
klimaatverandering

Mondelez International Inc Strategie alternatieve eiwitten

Mondi PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Mowi ASA Verbetering bevissingspraktijken

Grotere bestendigheid tegen en aanpassing aan klimaatverandering

Sterk arbeidsmanagement in de keten

Nestle SA Strategie alternatieve eiwitten

Newcrest Mining Ltd Formulering krachtig governancekader klimaatlobbyen

Newmont Corp Formulering krachtig governancekader klimaatlobbyen

Next PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

NIKE Inc Lidmaatschap Global Platform for Sustainable Natural Rubber

Ocado Group PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Pfizer Inc Verbetering informatieverschaffing over steun aan lobbygroepen in 
de sector

Pilgrim's Pride Corp Formulering sterk plan voor gezondheid en welzijn werknemers

Verbetering transparantie over coronabesmettingen bij fabrieken

Prudential PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Renault SA Discretie gebruiken om de beloning te verlagen

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Rio Tinto Ltd Versterking mensenrechtenbeleid voor wat betreft de rechten van 
inheemse bevolkingsgroeperingen

Rio Tinto PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

RioCan Real Estate Investment 
Trust

Verbetering onafhankelijkheid bestuur

Rolls-Royce Holdings PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Royal Dutch Shell PLC Toezegging netto CO2-uitstoot in 2050

Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Segro PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Smurfit Kappa Group PLC Deelname Workforce Disclosure Initiative

Diversiteit bestuur

Verlaging pensioenbijdrage

Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Suez SA Verbetering toegang tot water en sanitair

Meer recycling en afvalbeheer in opkomende markten

Sysco Corp Versterking ‘sociale’ informatieverschaffing  

Betaling leefbaar loon  

Take-Two Interactive Software 
Inc

Verbetering afstemming beloning bedrijfstop

Verbetering onafhankelijkheid belangrijke commissies

Taylor Wimpey PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Teleperformance Verbetering informatieverschaffing over prestatiedoelen

Tesco PLC Strategie alternatieve eiwitten

Betaling leefbaar loon

Versterking ‘sociale’ informatieverschaffing

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Holdings Inc
CO2-afbouw toezeggen met ambitieus streefdoel voor koolstofarme 
kapitaalinvesteringen

Twitter Inc Verbetering modereren content

Unibail-Rodamco-Westfield Meer informatieverschaffing jaarlijkse bonus

Unilever PLC Strategie alternatieve eiwitten

United Utilities Group PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Universal Robina Corp Ontbossingsvrije keten

Formulering inkoopbeleid palmolie

US Bancorp Verbetering onafhankelijkheid bestuur en belangrijke commissie

Vistra Energy Corp CO2-uitstootdoelen ambitieuzer maken  

Vodafone Group PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Walmart Inc Betaling leefbaar loon  

Versterking ‘sociale’ informatieverschaffing  

Strategie alternatieve eiwitten

Western Union Co/The Verbetering informatieverschaffing over duurzaamheidsprestaties

Whitbread PLC Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Wm Morrison Supermarkets PLC Strategie alternatieve eiwitten

Uitgroeien tot leefbaar loon-werkgever

Wolters Kluwer NV Verbetering informatieverschaffing over duurzaamheidsprestaties

Woolworths Group Ltd Strategie alternatieve eiwitten

Xylem Inc/NY Verbetering informatieverschaffing over SDG-doelen

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.



Casestudies

Thai Union Group PCL
Vertrouwelijk (In portefeuille)

Land: Thailand Sector: Dagelijkse consumentengoederen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed Thema: Milieubeheer

Onderwerp: Natuurlijke hulpbronnen – grond

15.2

Achtergrond
Deze Thaise visproducent is de grootste tonijnleverancier ter wereld, met als grootste 
afzetmarkt de VS (40%), gevolgd door Europa (30%) en Thailand (10%). In 2016 kreeg 
de onderneming te maken met in de pers breed uitgemeten beschuldigingen van 
dwangarbeid in de tonijnketen. Daarop formuleerde en introduceerde het 
management een wereldwijde duurzaamheidsstrategie in de strijd tegen moderne 
slavernij en schending van de mensenrechten in de keten en tegen de illegale visserij. 
We zijn verheugd over de focus van de strategie, maar constateren dat er onvoldoende 
aandacht is voor milieukwesties in de keten, met name voor palmolie die wordt 
gebruikt voor veevoer en kant-en-klaarmaaltijden. Niet duurzaam geproduceerde 
palmolie is een belangrijke oorzaak van de ontbossing in Zuidoost-Azië.

Actie
Samen met een andere belegger hebben we een gesprek gehad met het hoofd 
duurzaamheid bij Thai Union. Het was de eerste keer dat beleggers het onderwerp 
palmolie bij de onderneming ter sprake brachten. Op dit moment wordt in het 
landbouwbeleid alleen een voorkeur voor Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) 
aangegeven. Voor alle visvoerproducten wordt CSPO gebruikt en voor ingeblikte 
visproducten vooral koolzaad- en olijfolie. Voor de overige productlijnen zijn nog geen 
RSPO/CSPO-eisen geformuleerd. We hebben Thai Union gevraagd om meer 
duidelijkheid over gecertificeerde duurzame palmolie en om zich ook meer daarvoor in 
te zetten. Daarnaast hebben we gevraagd lidmaatschap van de Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) in overweging te nemen.

Oordeel
De belangrijkste reden waarom Thai 
Union niet op een volledig duurzame 
palmolieketen overstapte, was dat 
belanghebbenden er beperkt 
behoefte aan hadden (waardoor het 
onderwerp lager op de agenda kwam 
te staan). Dat is veranderd doordat 
beleggers en het grotere publiek 
meer aandacht voor ontbossing 
hebben gekregen. Wij waren dan ook 
blij dat de onderneming tijdens ons 
gesprek bevestigde bereid te zijn 
meer openheid van zaken te geven, 
een beleidsverklaring hierover te 
formuleren en uiterlijk het derde 
kwartaal van 2020 doelstellingen te 
definiëren. Dat de grootste 
voedselproducent in Azië zoiets doet, 
is een signaal voor andere 
voedselproducenten. Nog belangrijker 
is het positieve effect hiervan op de 
veerkracht van de keten van Thai 
Union. En dat is uiteindelijk weer 
goed voor de continuïteit van de 
onderneming op de lange termijn.
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ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Openbaar (In portefeuille)

Land: VS Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Voldoende Thema: Klimaatverandering

Onderwerp: Klimaatfinanciering

13.2

Achtergrond
De OESO schat in dat tot 2030 $6,9 biljoen nodig is om de klimaat- en duurzame 
ontwikkelingsdoelen te realiseren. Een van die doelen is de overgang naar een 
koolstofarme economie, die voor banken met zowel risico's als kansen gepaard gaat. 
In 2019 hebben we de klimaatstrategie van grote financiële instellingen in de 
ontwikkelde markten onder de loep gelegd. Daarbij hebben we onder meer gekeken 
of er stresstesten waren uitgevoerd en of deze relevante bedrijfsmaatstaven hadden 
opgeleverd. Tot onze spijt moeten we concluderen dat de meeste banken over 
onvoldoende robuuste systemen en procedures beschikken om het klimaatrisico het 
hoofd te bieden. Als een van de grootste en invloedrijkste investeringsbanken ter 
wereld is Goldman Sachs daarop geen uitzondering.

Actie
We hebben dit jaar diverse malen met de bank overlegd en getracht te achterhalen in 
hoeverre duurzaamheid en het klimaat een rol spelen in de kredietverlening en het 
acceptatiebeleid. We kregen te horen dat er een nieuw beleidskader voor sociale en 
milieurisico's in de maak was en dat meer informatie bekendgemaakt zou worden over 
nieuwe procedures voor de beheersing van klimaatrisico's, conform de aanbevelingen 
van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Onze conclusie was 
dat het concern meer werk verzette dan het meldt en hebben aangegeven hoe het 
evenwicht daartussen kan worden hersteld. Tegen eind 2019 heeft de onderneming 
aangekondigd dat het $ 750 miljard vrijmaakt voor financiering, adviesdiensten en 
investeringen in duurzame initiatieven zoals de overgang naar een koolstofarme 
economie. In het kader daarvan heeft GS het milieubeleid aangepast. De financiering 
van nieuwe kolenmijnen en met behulp van kolen opgewekte elektriciteit wordt 
beperkt. Van de grote Amerikaanse banken heeft GS daarmee het sterkste beleid. En 
ten slotte heeft de bank dit kwartaal haar eerste TCFD-verslag gepubliceerd.

Oordeel
Naast de gedane toezeggingen op 
ondernemingsniveau was de 
publicatie van het eerste TCFD-rapport 
een noodzakelijke stap. Het 
management krijgt daarmee meer 
inzicht in de invloed van het 
klimaatrisico en beleggers kunnen 
aan de hand van het rapport 
analyseren hoe de relevante risico’s 
worden onderkend en beperkt. In het 
rapport is veel van het bestaande 
werk op dit gebied samengebracht. 
Daarnaast is er nu meer duidelijkheid 
over de scenarioanalyse van het 
klimaatrisico. Maar hoewel het proces 
is toegelicht, ontbreekt informatie 
over de uitkomsten. In de toekomst 
dringen we aan op meer informatie 
hierover. Ook zien we graag meer 
details over en aanscherping van de 
beperkingen van de financiering van 
koolstofintensieve sectoren.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Vertrouwelijk (In portefeuille)

Land: VS Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Voldoende Thema: Klimaatverandering

Onderwerp: Emissiebeheer

13.2

Achtergrond
Chevron is een van de grootste geïntegreerde olie- en gasondernemingen ter wereld. 
Door de eigen activiteiten, maar vooral het gebruik van Chevronproducten, is de 
onderneming een belangrijke factor in de wereldwijde CO2-uitstoot. In tegenstelling tot 
Europese geïntegreerde olie- en gasondernemingen, die CO2-reductiedoelstellingen 
voor de geleverde energie op middellange en lange termijn hebben geformuleerd, is 
Chevron niet bereid dergelijke doelstellingen te formuleren. Daarnaast wist de 
onderneming een aandeelhoudersmotie hiertoe met succes te blokkeren. Chevron 
biedt ook slechts beperkt inzicht in de lobbyactiviteiten van de eigen 
brancheorganisaties ten aanzien van klimaatbeleid. Een aandeelhoudersmotie waarin 
werd gevraagd om jaarlijkse informatieverschaffing over de lobbyuitgaven aan 
klimaatverandering en uitleg over de manier waarop die aansluiten op de 
doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs werd door een meerderheid van de 
aandeelhouders gesteund.

Actie
Ons engagement met Chevron over klimaatstrategie en emissiebeheer gaat ver terug. 
Voor een weloverwogen stembesluit hadden we dit kwartaal overleg over het 
klimaatrisicobeheer en de lobbyactiviteiten van Chevron. Om het klimaatrisicobeheer 
te kunnen beoordelen, gingen we in op het belang van klimaatdoelstellingen voor de 
langere termijn en informatieverschaffing over lobbyposities. Chevron gaf aan een 
realistische en pragmatische aanpak van klimaatverandering en lobbyen te hanteren: 
per periode van maximaal vijf jaar worden er nieuwe doelstellingen geformuleerd 
(volgens de cyclus van het klimaatakkoord van Parijs), maar alleen voor de activiteiten 
waarop de onderneming zelf direct invloed heeft. Verder werd uitgelegd dat Chevron 
nu al informatie verschaft over zowel de lobbyactiviteiten als de bijdragen aan 
politieke partijen.

Oordeel
De doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs kunnen 
alleen worden gerealiseerd als 
ondernemingen ambitieus zijn in hun 
klimaatbeleid en -aanpak. Negatief 
lobbyen, direct of indirect, heeft een 
negatief effect op de verwezenlijking 
van die doelstellingen. 
Ondernemingen als Chevron hebben 
grote impact op het klimaat. Daarom 
is het belangrijk dat ze zich in het 
openbaar uitspreken voor ambitieus 
beleid en daar ook naar handelen 
door hun posities af te stemmen op 
de brancheorganisaties waar ze lid 
van zijn. Om die reden hebben wij de 
aandeelhoudersmotie over lobbyen 
gesteund. Chevrons aanpak van 
klimaatrisicobeheer blijft beperkt tot 
het formuleren van operationele 
reductiedoelstellingen en het 
investeren in schone technologie. Wij 
zijn van mening dat dat onvoldoende 
is en blijven daarom actief met de 
onderneming in gesprek over een 
bredere en meer strategische aanpak.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Vertrouwelijk (In portefeuille)

Land: VK Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed Thema: Klimaatverandering

Onderwerp: Governance klimaatverandering

13.2

Achtergrond
Barclays ontving voorafgaand aan de jaarvergadering in mei 2020 een 
aandeelhoudersmotie van ShareAction. Dit Britse goede doel drong er bij Barclays op 
aan gefaseerd te stoppen met de financiële dienstverlening aan nutsbedrijven in de 
energie-, gas- en elektriciteitssector die zich niet aan de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs houden. Barclays kwam vervolgens zelf met een ambitieuze 
doelstelling om in 2050 een CO2-neutrale bank te zijn en presenteerde een eigen motie 
voor een strategie en doelstellingen voor een overgang naar de levering van financiële 
diensten aan alle sectoren die in lijn zijn met de doelstellingen en het tijdpad van het 
klimaatakkoord van Parijs.

Actie
Al voordat ShareAction de aandeelhoudersmotie had ingediend, hadden wij, samen 
met andere beleggers, contact met de voorzitter van de raad van bestuur van de bank 
en benadrukten we het belang van een voortvarender klimaatbeleid. We drongen aan 
op een ambitieuze aanpak van de klimaatstrategie, met onder andere tastbare 
stappen waarmee zou worden voldaan aan de Principles for Responsible Banking. We 
wilden ook dat Barclays proactief met aandeelhouders en belanghebbenden hierover 
communiceert. Nadat ShareAction de aandeelhoudersmotie had ingediend, hebben wij 
samen met andere beleggers een brief naar Barclays gestuurd over de aanpak van de 
klimaatrisico’s en -kansen. Verder spraken we voor meer inzicht met ShareAction en 
met de voorzitter van de bank. Die laatste sprak met ons over de negen maanden 
durende route naar modernisering van de klimaatstrategie van Barclays en benadrukte 
dat de klimaatambities niet onder druk van ShareAction waren ontwikkeld of versneld. 
Wel gaf de bank toe dat het nodig was om tijdens de jaarvergadering zelf een 
bindende motie over het klimaatbeleid in te dienen om ervoor te zorgen dat de 
aanpak van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (die volgens Barclays 
verder gaat dan wat er in de aandeelhoudersmotie stond) niet onopgemerkt zou 
blijven door de aandeelhouders.

Oordeel
We zijn tevreden dat Barclays CO2-
neutraal wil worden, maar sommige 
argumenten die de bank heeft 
gebruikt om de aandeelhoudersmotie 
niet te steunen, hebben ons niet 
kunnen overtuigen. Voorstanders 
wilden dat Barclays al doelstellingen 
voor specifieke sectoren zou 
formuleren en openbaar zou maken. 
De bank zegde echter alleen toe dat 
er in de toekomst doelstellingen 
zouden worden geformuleerd, maar 
dan wel voor alle sectoren. Verder 
waren we er op basis van ons 
gesprek met Barclays niet volledig 
van overtuigd dat er zonder 
aandeelhoudersmotie al tijdens de 
jaarvergadering zou zijn toegezegd 
dat de bank CO2-neutraal zou worden. 
Wij hadden het gevoel dat de twee 
moties complementair en niet 
tegenstrijdig waren. Daarom stemden 
we ook twee keer voor. We blijven 
met Barclays in gesprek over de 
klimaatstrategie.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 
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Vertrouwelijk (In portefeuille)

Land: Zuid-Korea Sector: Basismaterialen Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Voldoende Thema: Klimaatverandering

Onderwerp: Emissiebeheer

13.2

Achtergrond
POSCO wordt gezien als een van de 100 meest CO2-intensieve ondernemingen ter 
wereld. In 2019 bedroeg de voetafdruk 72 miljoen ton CO2. Dat is net iets minder dan 
de CO2-uitstoot van Oostenrijk (73 miljoen ton CO2). Ondanks de systeemrelevantie van 
POSCO met betrekking tot klimaatverandering stelt de onderneming zich nogal passief 
op ten aanzien van de beheersing van de CO2-uitstoot. De strategie is grotendeels 
gebaseerd op de nationale toezeggingen van de Zuid-Koreaanse regering, die volgens 
klimaatdeskundigen onvoldoende zijn om de in Parijs overeengekomen doelstelling 
van een maximale wereldwijde temperatuurstijging van 2°C te realiseren. Het doel om 
de CO2-uitstoot in 2020 met 9% te reduceren in vergelijking met het niveau van 2008 
was al in 2017 bereikt. Zuid-Korea heeft geen herziene CO2-reductiedoelstellingen 
ingediend. Dat verklaart deels waarom ook POSCO tot dusver geen nieuwe 
doelstellingen heeft geformuleerd.

Actie
POSCO stond in 2020 voor het derde jaar op rij op onze prioriteitenlijst in verband met 
ons programma voor actief eigenaarschap. Onze contacten met POSCO zijn 
allesbehalve eenvoudig te noemen. Na een reeks onbeantwoorde verzoeken om een 
gesprek in 2018 besloten we ons engagement anders aan te pakken en hebben we 
ons als ‘lead investor’ opgeworpen bij het Climate Action 100+-initiatief. Dit initiatief 
vertegenwoordigt USD 35 biljoen aan beheerd vermogen en zodoende konden we toch 
met het concern in gesprek komen. Tussen 2018 en januari 2020 vonden er tien 
gesprekken en drie bijeenkomsten plaats. Ondanks de toegenomen druk formuleerde 
POSCO geen nieuwe CO2-reductiedoelstellingen en kwam er geen verbetering in de 
transparantie over klimaatbeheer. We hebben ons engagement vervolgens verder 
aangescherpt en tijdens de jaarvergadering in 2020 hebben we tegen de benoeming 
van onafhankelijke bestuurders gestemd. Verder hebben we de CEO een brief 
geschreven waarin we onze zorgen over het gebrek aan vooruitgang hebben geuit. 
Daarna is er opnieuw een (ditmaal veelbelovender) bijeenkomst met het 
topmanagement geweest.

Oordeel
POSCO erkent dat de onderneming 
het in veel opzichten minder goed 
doet dan de internationale 
concurrentie en constateert dat 
dingen moeten worden verbeterd om 
aan de eisen van beleggers te 
voldoen. Belangrijke verbeterpunten 
waar wij om hebben gevraagd, zijn 
onder andere (1) nieuwe CO2-
reductiedoelstellingen in lijn met een 
koolstofarme economie, (2) toezicht 
op klimaatbeheer op bestuursniveau 
en (3) grotere transparantie over de 
interne scenario-analyse van 
klimaatgerelateerde risico’s en 
kansen. De voortgang van ons 
engagement is over het algemeen 
teleurstellend. POSCO stelt zich 
defensief en reactief op. De 
onderneming bevestigde dit jaar een 
speciaal klimaatrapport te publiceren 
met enkele TCFD-aanbevelingen en 
een nieuwe CO2-reductiedoelstelling, 
dus we verwachten daarom wel 
enige verbetering in de toekomst. 
Het heeft alleen allemaal wel heel 
veel moeite en druk gekost.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Projecten

Project: Bouw duurzaam voedselsysteem

Thema: Milieu

Doelstelling

Source: Public Health England

Voedselproductie en -consumptie leiden tot uitputting van onze 
natuurlijke hulpbronnen en dragen fors bij aan 
klimaatverandering. Met dit project willen we verandering 
teweegbrengen bij een aantal van de grootste 
voedselproducenten, handelaren en supermarktketens ter 
wereld. Het doel: voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel 
en tegelijk een halt toeroepen aan de ongebreidelde aantasting 
van het milieu. Hiermee dragen we bij aan een stabieler 
klimaat, verbeteren we het risicobeheer en het vermogen om in 
te spelen op kansen, en zorgen we voor hogere rendementen 
voor belanghebbenden.

Voortgang

Een greep uit de gezamenlijke engagementtrajecten waar wij 
deel van uitmaken en waarin dit kwartaal veel gaande was. 
Vleesverwerkende bedrijven over de hele wereld, maar met 
name in de VS, blijken coronahotspots: door de lage 
temperaturen, krappe werkruimtes en lange werkdagen lopen 
werknemers van deze bedrijven meer risico Covid-19 te krijgen. 
Samen met andere beleggers hebben we een verklaring 
ondertekend waarin we aandacht vragen voor de risico’s die 
werknemers in deze sector lopen tijdens de pandemie en waarin 
we aanbevelingen doen voor betere bescherming. We hebben 
ons ook aangesloten bij een kleine groep beleggers voor 
engagement met enkele grote ondernemingen die in de VS 
actief zijn: JBS, Pilgrim's Pride, Smithfield/WH Group en Tyson 
Foods. Met de bedrijfsleiding van de eerste twee hebben we een
constructief gesprek gehad; met de andere twee willen we dat 
de komende maanden doen. Een ander gezamenlijk traject, 
onder leiding van PRI en Ceres, is gericht op het stopzetten van 
de ontbossing in de Amazone en de Cerrado, de twee 
belangrijkste biomen van Brazilië. We spraken dit kwartaal met 
ngo’s en andere organisaties die zich met dit onderwerp 
bezighouden om meer inzicht te krijgen in bestaande 
instrumenten en technologie die vleesverwerkende bedrijven 
kunnen gebruiken om de traceerbaarheid in de keten te 
verbeteren. Dat bevordert de dialoog met deze bedrijven. Met 
ADM, Bunge, Cargill en Louis Dreyfus, die tot de grootste 
voedingsgrondstoffenconcerns ter wereld behoren, hebben we 
ook rechtstreeks contact gehad over strategieën voor de aanpak 
van ontbossingsrisico’s in de keten. Verder hebben we dit 
kwartaal contact opgenomen met een aantal Aziatische 
voedselproducenten om (opnieuw) te spreken over onder andere 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, emissiebeheer en 
traceerbaarheid in de keten, en hebben we samen met een 
groep beleggers onder leiding van FAIRR contact gehad met 
grote internationale levensmiddelenbedrijven als Walmart, 
Loblaw en Marks & Spencer over de gehanteerde strategie voor 
alternatieve eiwitten.
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Milestones en uw fonds

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’) 
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de 
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin 
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben 
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo® Partner Portal.
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BP PLC VK Energie ●
Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie ✔ ●
TOTAL SA Frankrijk Energie ●
Vistra Energy Corp VS Nutsbedrijven ●

Chipotle Mexican Grill Inc VS Duurzame consumentengoederen ●
Citigroup Inc VS Financiële instellingen ●
Duke Energy Corp VS Nutsbedrijven ●
Enel SpA Italië Nutsbedrijven ●
Freeport-McMoRan Inc VS Basismaterialen ✔ ●
Goldman Sachs Group Inc/The VS Financiële instellingen ●
HSBC Holdings PLC VK Financiële instellingen ●
Mettler-Toledo International Inc VS Gezondheidszorg ●
Microsoft Corp VS IT ●
Smurfit Kappa Group PLC Ierland Basismaterialen ●
Westpac Banking Corp Australië Financiële instellingen ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Milestones in detail

BP PLC
Land: VK Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Milieuzorg Milestone Rating:

15.a

Omschrijving milestone:

Heeft een verbeterde positieverklaring biodiversiteit gepubliceerd, met daarin twee belangrijke toezeggingen: 1) inachtneming van de 
grenzen van werelderfgoedlocaties, dat wil zeggen geen nieuwe olie- en gasexploitatie of productieactiviteiten in die gebieden; en 2) 
het streven naar netto positieve biodiversiteitsimpact bij alle nieuwe projecten. Dat laatste betekent dat BP rekenschap voor de 
impact van projecten moet afleggen, voor compensatie voor die impact moet zorgen en de actieplannen voor biodiversiteit rond 
projectlocaties moet verbeteren. De afgelopen jaren hebben we vaker contact gehad over het biodiversiteitsbeheer van BP. Deze 
nieuwe toezeggingen zijn van essentieel belang voor het behoud van ecosysteemdiensten en daarmee voor het bestaansrecht van de 
onderneming.

Royal Dutch Shell PLC
Land: Nederland Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2 7.2

Omschrijving milestone:

Heeft aangekondigd de CO2-uitstoot (scope 1-, 2- en 3-emissies) in 2050 of eerder netto op nul te willen hebben. De ambitie is onder 
andere een operationele netto nuluitstoot in 2050, een reductie van 65% van de netto koolstofvoetafdruk van de energieproducten 
die Shell aan klanten verkoopt, en een overgang naar dienstverlening en sectoren die in 2050 ook netto CO2-neutraal zijn. Deze 
aankondiging is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige, in 2017 bekendgemaakte ambitie. We zien de aankondiging 
van Shell als een cruciale stap naar verwezenlijking van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en een bevestiging van 
de belofte meer rekening te houden met ontwikkelingen in de samenleving en de wetenschap.
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Land: Frankrijk Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2 7.2

Omschrijving milestone:

Heeft een totaalpakket langetermijn emissiereductiedoelstellingen aangekondigd, voor zowel de operationele uitstoot als de uitstoot 
die samenhangt met de olie- en gasproducten. Dit is een belangrijke stap en de onderneming komt hiermee in overeenstemming 
met best practice in de sector en de algemene doelstellingen van Parijs. We hebben een lange geschiedenis van engagement op het 
gebied van uitstootbeheer en klimaatstrategie.

Vistra Energy Corp
Land: VS Sector: Nutsbedrijven Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2

Omschrijving milestone:

De onderneming heeft zich (pas als tweede Amerikaanse elektriciteitsconcern) aangesloten bij de Task Force on Climate-related 
Disclosures (TCFD). Wij hadden hierom gevraagd in de gesprekken die we als co-lead van het Climate Action 100+-initiatief met de 
onderneming hadden gevoerd.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VS Sector: Duurzame consumentengoederen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2

Omschrijving milestone:

Heeft aangegeven met het Science-Based Targets Initiative (SBTi) te willen werken om te komen tot een wetenschappelijk 
onderbouwd uitstootdoel voor de totale koolstofvoetafdruk van de onderneming. Met behulp daarvan kan de onderneming beter de 
potentiële risico’s in verband met CO2-wet- en regelgeving managen, de energie- en brandstofkosten beter beheersen en het 
merkimago versterken. Deze aankondiging werd gedaan na diverse gesprekken met beleggers die het Global Investor Engagement on 
Meat-initiatief (waar wij lid van zijn) vertegenwoordigen.

Citigroup Inc
Land: VS Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.a

Omschrijving milestone:

Heeft financiering uitgesloten van olie- en gasexploratie, ontwikkeling en productieprojecten in het noordpoolgebied, inclusief het 
Arctic National Wildlife Refuge. De bank heeft daarnaast 1) wereldwijd directe financiering voor nieuwe thermische kolenmijnen of 
kolengestookte elektriciteitscentrales uitgesloten, evenals voor de uitbreiding van bestaande mijnen of fabrieken; en 2) een tijdslijn 
geformuleerd voor de beëindiging van alle vormen van financiering van kolenmijnbouwconcerns. Uit deze belangrijke ontwikkeling 
blijkt hoe de onderneming zich inzet voor de overgang naar een koolstofarme economie. We vragen Citi al diverse jaren om een 
aanscherping van de risicobeheerprocedures.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VS Sector: Nutsbedrijven Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2

Omschrijving milestone:

Heeft het klimaatverslag 2020 gepubliceerd, met daarin veel nadere gegevens over de manier waarop de onderneming het doel van 
een netto koolstofuitstoot denkt te realiseren. Zo worden er prognoses van de energiemix en de uitstoot weergegeven voor 2030, 
2040 en 2050, naast ook de aannames voor belangrijke factoren als technologieprijzen. In dit plan is voor duurzame energie een 
grotere rol weggelegd dan in het voorgaande verslag. De onderneming had ons voor publicatie van het verslag geraadpleegd en heeft 
een aantal van onze aanbevelingen overgenomen.

Enel SpA
Land: Italië Sector: Nutsbedrijven Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

7.2

Omschrijving milestone:

Heeft de weging van klimaatmaatstaven voor de beloningsregeling van de bedrijfstop verhoogd en voor geïnstalleerd duurzaam 
vermogen een nieuwe maatstaf ingevoerd.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VS Sector: Basismaterialen Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

7.2

Omschrijving milestone:

Heeft voor het eerst een verslag over klimaatverandering gepubliceerd. Dat verslag volgt het TCFD-raamwerk en beschrijft het 
governancekader voor klimaatverandering, ondernomen reductie-initiatieven en een zelfbeoordeling van de bestendigheid van de 
onderneming tegen de fysieke gevolgen van klimaatverandering. Freeport heeft daarnaast de reikwijdte van het emissiebeheer 
uitgebreid en bestrijkt nu ook de scope 3-uitstoot downstream. Hoewel het governancekader nog altijd belangrijke lacunes kent (die 
de onderneming als verbeterpunten voor de toekomst signaleert) zien we deze ontwikkeling toch als een belangrijke verandering in 
de kwaliteit van de beheersing van klimaatverandering door de onderneming.

Goldman Sachs Group Inc/The
Land: VS Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.a

Omschrijving milestone:

Heeft eerste TCFD-verslag geproduceerd met daarin de procedures voor klimaatrisicobeheersing. Een essentiële stap voor een beter 
begrip van de klimaatrisico’s voor de bank zelf en voor een analyse van de relevante posities en risicoverminderingsstrategieën voor 
de belegger. We zijn al een aantal jaren actief met de bank in gesprek over de verbetering van de duurzaamheidsprestaties, onder 
andere voor wat betreft het klimaat.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VK Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.a

Omschrijving milestone:

Heeft aangekondigd wereldwijd te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales. Dat de bank heeft verklaard de 
kredietverlening voor energie te zullen beperken en in het vervolg kolen te zullen vermijden, is een belangrijk commitment richting 
de overgang naar een koolstofarme economie. We spreken de bank al vele jaren aan op de benadering van milieufinanciering en 
klimaatrisicobeheer.

Mettler-Toledo International Inc
Land: VS Sector: Gezondheidszorg Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Milieuzorg Milestone Rating:

12.5

Omschrijving milestone:

Heeft bevestigd de afvalbeheerpraktijken volledig te zullen doorlichten en heeft zich vastgepind op diverse afvalgerelateerde doelen, 
onder andere een verlaging van de afvalintensiteit met 20% en geen afval meer naar de stort sturen. We hadden Mettler-Toledo 
aangesproken op de formulering van doelstellingen voor afvalreductie met als doel de kosten van afval te reduceren en het 
maatschappelijk bestaansrecht van de onderneming te versterken.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VS Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2

Omschrijving milestone:

De inzet is om in 2030 de eigen activiteiten en keten CO2-negatief te hebben en in 2050 de volledige CO2-uitstoot sinds de oprichting 
van de onderneming ongedaan te hebben gemaakt. Deze ambitie strekt aanzienlijk verder dan die van andere ondernemingen in de 
sector. Die gaan niet verder dan CO2-neutraal. Bij verschillende gelegenheden in het verleden hebben we de gevolgen van 
klimaatverandering op (de producten van) de onderneming besproken.

Smurfit Kappa Group PLC
Land: Ierland Sector: Basismaterialen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2

Omschrijving milestone:

Heeft met klimaatverandering samenhangende doelen geformuleerd en gepubliceerd die zijn afgestemd op het Science Based Targets 
Initiative (SBTI). We praten al vele jaren met de onderneming over klimaatproblematiek. Afstemming op het SBTI versterkt de beheer- 
en rapportagesystemen om Parijs te helpen verwezenlijken, geeft duidelijk blijk van ambitie en versterkt de geloofwaardigheid.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: Australië Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.a

Omschrijving milestone:

Heeft toegezegd in 2030 geen positie meer in thermische kolenmijnbouw te hebben en erop toe te zien dat de financiering van de 
elektriciteitsopwekkingssector ten goede komt aan de transitie volgens Parijs naar een economie met een netto-uitstoot van nul in 
2050. De bank pakt hiermee het klimaatrisico van kredietportefeuilles aan en verzekert zich van een betere uitgangspositie om de 
overgang naar een koolstofarme economie te stimuleren.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Casestudies

Dollar General Corp
Vertrouwelijk (Niet in portefeuille)

Land: VS Sector: Duurzame consumentengoederen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed Thema: Arbeidsomstandigheden

Onderwerp: Gezondheid en veiligheid op de werkvloer

8.8

Achtergrond
Dollar General verkoopt een breed assortiment aan consumptiegoederen. De 
Amerikaanse discountketen werd tijdens de coronapandemie als essentieel 
aangemerkt en alle winkels mochten daarom open blijven. Voorheen hebben we 
constructief contact gehad over arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. Dit 
kwartaal hebben we de onderneming aangesproken op het coronabeleid, en wel 
specifiek op de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers en 
de continuïteit van de keten.

Actie
We stuurden Dollar General een e-mail waarin we onze belangrijkste verwachtingen 
ten aanzien van de bescherming, gezondheid en veiligheid van het personeel 
uiteenzetten. Die e-mail leidde tot een gesprek over de lacunes tussen enerzijds de 
praktijken bij Dollar General en anderzijds onze verwachtingen en de praktijken bij 
vergelijkbare ondernemingen. Daarbij ging het onder andere om beschermende 
kleding voor alle werknemers, het plaatsen van spatschermen, de uitkering van een 
gevarentoeslag en de verlenging van bonusuitkeringen. We hadden een heel positieve 
indruk van het gesprek. De onderneming stond open voor onze input en zou alle 
kwesties proactief aanpakken. Maar een paar dagen later stond in de New York Times 
echter een vernietigend artikel van een werknemer van Dollar General. Die schreef dat 
er een tekort was aan beschermende kleding en dat er geen sprake was van 
gegarandeerde werkuren of gegarandeerd betaald ziekteverlof. We bespraken de 
beschuldigingen met Dollar General, die ze niet ontkende. De reactie en feedback 
waren echter bemoedigend en de onderneming zegde toe zich sterker in te zetten 
voor de bescherming van de werknemers.

Oordeel
Ons engagement met 
ondernemingen heeft ons geleerd 
dat we ze niet op hun blauwe ogen 
moeten geloven. Dat geldt ook voor 
Dollar General. Heel nuttig in dit soort 
situaties, en vooral in het geval van 
de coronapandemie, blijken extra 
bronnen te zijn. We waren tevreden 
met de snelle reactie van de 
onderneming op onze follow-up na 
de publicatie van de beschuldigingen 
van de werknemer. Het laat zien dat 
Dollar General de aangekaarte 
kwesties serieus neemt. Dat blijkt 
overigens ook uit de toezeggingen tot 
verbetering die zijn gedaan. We 
houden de ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten.
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ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Projecten

Project: Leefbaar loon

Thema: Maatschappij

Doelstelling

Source: “https://www.livingwage.org.uk/good-for-business”

Verwacht wordt dat de invoering van een eerlijke beloning 
(‘leefbaar loon’) leidt tot een hogere productiviteit/performance 
van medewerkers, het personeelsverloop vermindert en de 
klanttevredenheid verhoogt. Daardoor worden bedrijven 
concurrerender en kunnen medewerkers zich een fatsoenlijke 
woning, voldoende eten en andere basisbehoeften veroorloven. 
Op macroniveau leiden loonsverhogingen mogelijk tot hogere 
bestedingen (en dat is weer een stimulans voor de economie). In 
dit project kijken we naar de bereidheid van de aangesproken 
ondernemingen in diverse regio’s/landen om een leefbaar loon 
in te voeren.

Voortgang

Aan het begin van de lockdowns pasten verschillende 
levensmiddelenbedrijven wereldwijd het werknemersloon aan: 
het uurloon steeg met ongeveer 10% of de werknemer kreeg 
een maandelijkse gevarentoeslag. Salaris speelt een cruciale rol 
in ons Living Wage-project en in onze contacten met 
levensmiddelenbedrijven. Daarom onderzochten wij hoe deze 
bedrijven tijdens de coronapandemie onder andere met beloning
omgingen. Sinds eind maart 2020 zijn we de geselecteerde tien 
detailhandelsconcerns gaan volgen via corona-updates en 
allerlei aanvullende bedrijfsinformatie. Van sommige ontvingen 
we dagelijks updates; een klein aantal bedrijven nam zelf 
contact met ons op en deelde gegevens die voor ons als 
belegger relevant zijn. De eerste paar weken was er 
onvoldoende beschermende kleding voor winkelpersoneel, maar 
eind april was dat overal wel relatief goed geregeld. Onze 
belangrijkste vraag ging over het verhogen van lonen tot 
leefbaar loon-niveau of hoger en de ondernemingen waren daar 
wel open over. Werknemers van de levensmiddelenbedrijven 
waarmee we contact hebben gehad, kregen een beter uurloon 
of een eenmalige bonus, plus betere voorwaarden voor betaald 
ziekteverlof. Betere beloning blijft een punt van aandacht en we 
willen ondernemingen aansporen ook na de coronapandemie 
deze extra vergoedingen te blijven betalen. Sommige 
vergoedingen liepen aan het einde van het tweede kwartaal af, 
maar we verzoeken ondernemingen de voordelen ervan te 
onderzoeken, in gesprek te gaan met de werknemers en de 
wijzigingen structureel te maken.
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Thema: Maatschappij

Doelstelling

Het doel van dit project is om dieper inzicht te verwerven in de 
(aanpak van de) prijsstelling van geneesmiddelen in Europa. Er is 
namelijk sprake van een zorgwekkend gebrek aan transparantie. 
Naarmate de zorgkosten steeds harder groeien, is meer dialoog 
geboden over verantwoorde strategieën voor de prijsstelling. Het 
is namelijk zeer waarschijnlijk dat overheden vooral de prioriteit 
zullen geven aan de meest betaalbare behandelingen.

Voortgang

Begin 2020 wilden we in gesprek gaan over verantwoorde 
prijsstelling, met de nadruk op ontwikkelingen in Europa. In het 
eerste kwartaal kwam de farmasector door corona wereldwijd 
onder een vergrootglas te liggen. Daardoor werd het voor 
beleggers een uitdaging om direct met deze bedrijven in contact 
te treden en vorderingen te boeken. Wij besloten ons 
engagement met grote farmaceuten voort te zetten in de vorm 
van twee gezamenlijke initiatieven die in april van start gingen: 
een onder leiding van Achmea Investment Management en een 
van IOPA (Investors for Opioid Accountability). Bij beide 
initiatieven ligt de nadruk op het belang van verantwoorde 
praktijken tijdens de pandemie, zoals verantwoorde prijsstelling 
in de sector. De twee initiatieven overlappen elkaar op een 
aantal belangrijke aspecten als het gaat om verantwoord human 
capital management en maatregelen voor ketencontinuïteit. Het 
door Achmea geleide initiatief focust op redelijke wereldwijde 
toegang tot gezondheidsproducten en duurzame R&D voor 
infectieziekten; in het IOPA-initiatief draait het om beter inzicht 
in de financiële gevolgen van de coronapandemie. In het 
Achmea-initiatief trekken wij het engagement met AstraZeneca 
en zijn we co-lead in het engagement met GSK, twee bijzonder 
belangrijke spelers in de strijd tegen corona. In het IOPA-initiatief 
hebben wij contact met Endo International, een farmaceut 
gespecialiseerd in de productie van generieke en speciale 
geneesmiddelen. Op dit moment verzamelen en bundelen we 
alle stukjes informatie die we van deze ondernemingen hebben 
gekregen en delen we onze bevindingen met andere beleggers. 
Zodra alle deelnemende beleggers aan deze twee initiatieven de
gesprekken met de partijen hebben afgerond, hopen we in het 
derde kwartaal een duidelijk beeld te hebben van de 
belangrijkste verantwoorde praktijken tijdens deze pandemie, 
zodat we daar in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.



Milestones en uw fonds

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’) 
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de 
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin 
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben 
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo® Partner Portal.
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Cognizant Technology Solutions Corp VS IT ●
Corning Inc VS IT ●
Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg ●

Analog Devices Inc VS IT ●
Applied Materials Inc VS IT ●
GEA Group AG Duitsland Industrie ●
Lam Research Corp VS IT ●
TE Connectivity Ltd Zwitserland IT ●
Tencent Holdings Ltd China IT ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Milestones in detail

Cognizant Technology Solutions Corp
Land: VS Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Bedrijfsethiek Milestone Rating:

16.6

Omschrijving milestone:

Heeft de informatieverschaffing over politieke bijdragen uitgebreid, zowel direct als via brancheorganisaties, alsook over de manier 
waarop het bestuur op dit proces toeziet. We hebben ons bij de jaarvergadering van 2019 geschaard achter een aandeelhoudersmotie 
waarin om deze informatie werd gevraagd. Die motie is vervolgens met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
aangenomen. We hebben de onderneming verder schriftelijk verzocht om de motie in haar geheel over te nemen.

Corning Inc
Land: VS Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Arbeidsomstandigheden Milestone Rating:

8.7

Omschrijving milestone:

Corning heeft de informatieverschaffing en praktijken ten aanzien van moderne slavernij aanzienlijk verbeterd. Volgens de 
gedragscode mogen leveranciers werknemers niet langer bemiddelingskosten laten betalen of hun paspoort innemen. Verder bevat 
de gedragscode informatie over scholing van leveranciers over moderne slavernij, verantwoorde inkooppraktijken en de selectie van 
leveranciers. Daarnaast zijn arbeidsbemiddelingsbureaus die voor Corning werken verplicht due diligence naar uitzend- en 
wervingsbureaus en onderaannemers uit te voeren om er zeker van te zijn dat ze de gedragscode naleven. We zijn met Corning in 
contact getreden, omdat ICT-bedrijven een risicogroep vormen als het gaat om moderne slavernij. De onderneming scoorde ook 
relatief slecht in de KnowTheChain’s 2018 ICT Benchmark, die inzichtelijk maakt wat ondernemingen doen om de risico’s op moderne 
slavernij in kaart te brengen. Wij zijn van mening dat ondernemingen die moderne slavernij voortvarend aanpakken op de langere 
termijn veerkrachtiger zijn en minder gauw financiële en reputatieschade oplopen.
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ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: Zwitserland Sector: Gezondheidszorg Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Volksgezondheid Milestone Rating:

3.8

Omschrijving milestone:

Novartis heeft toegezegd 100% van alle nieuwe producten met een strategie voor de toegang tot medicijnen te zullen lanceren. We 
hebben de onderneming diverse malen aangesproken op de verbetering van de toegang tot de producten.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Casestudies

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Openbaar (In portefeuille)

Land: Taiwan Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Voldoende Thema: Corporate governance

Onderwerp: Onafhankelijkheid en effectiviteit bestuur

Achtergrond
Taiwan Semiconductor Manufacturing (‘TSMC’) is de grootste en misschien wel meest 
invloedrijke en technologisch geavanceerde chipproducent van de wereld. De 
onderneming wordt alom bewonderd om de aanhoudend krachtige groei, 
management- en margediscipline en het beleggingsrendement. Niet alleen dat 
trackrecord maar ook de goede transparantie, de bescherming van de rechten van 
aandeelhouders en de hele manier waarop de onderneming zich gedraagt, zijn 
indicatoren van goed bestuur. Toch hebben wij op basis van onze analyse van de 
samenstelling van het bestuur enkele bedenkingen bij de doeltreffendheid daarvan. 
Een van onze zorgen was dat er geen informatie werd verschaft over een 
opvolgingsplan, iets wat uiterst belangrijk is gezien het persoonsgebonden risico van 
de oprichter en bestuursvoorzitter. Verder hadden enkele – waarschijnlijk zeer 
invloedrijke – niet-uitvoerende bestuurders al heel lang zitting in belangrijke 
bestuurscommissies. Onze zorg was dat de relatie van deze bestuurders met de 
bestuursvoorzitter te hecht zou worden, wat hun toezichtsfunctie kan beïnvloeden.

Actie
In 2016 reisden we af naar het hoofdkantoor van TSMC in Taipei, waar we een gesprek 
hadden over de opvolgingskwestie en een vastzittend bestuur. We hebben toen 
specifiek gevraagd om de formulering van en informatieverschaffing over een 
opvolgingsplan voor de voorzitter, de benoeming van nieuwe, onafhankelijke niet-
uitvoerende bestuurders, een nieuwe taakverdeling binnen de auditcommissie en de 
implementatie van een programma voor de evaluatie van de prestaties van het 
bestuur. De onderneming erkende onze zorgen en liet ons weten (zonder in detail te 
treden) dat er plannen lagen voor een ordelijke opvolging van de voorzitter. Voor onze 
overige verzoeken stond TSMC niet heel erg open. Het argument was dat de 
onderneming goed presteerde en dat de vele erkenningen voor ‘best corporate 
governance’ voldoende bewijs waren voor de kracht van het bestuur. We vertrokken 
destijds uit Taiwan met het gevoel dat er niet snel iets zou veranderen. Toch heeft 
TSMC sindsdien ons advies wel deels ter harte genomen.

Oordeel
Morris Chang, de alom 
gerespecteerde oprichter en 
bestuursvoorzitter van TSMC, 
kondigde in 2018 zijn vertrek aan. De 
twee overige co-bestuursvoorzitters 
hebben hem toen samen opgevolgd: 
een van hen werd de CEO en de 
ander de bestuursvoorzitter. Vanuit 
het oogpunt van corporate 
governance verdient deze 
verandering geen schoonheidsprijs. 
Maar het succes van TSMC was zo 
nauw verbonden met de persoon 
Morris Chang dat de 
leiderschapswijziging toch te 
verantwoorden valt, en wel om 
toptalent in huis te houden en om te 
voorkomen dat klanten en beleggers 
verontrust raken. Andere wijzigingen 
zijn de benoeming van twee nieuwe, 
onafhankelijke niet-uitvoerende 
bestuurders en een corporate 
governance officer, naast ook de 
invoering van duidelijke procedures 
en criteria voor de benoeming van 
bestuurders en de evaluatie van 
kandidaten voor die positie.
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ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Openbaar (Niet in portefeuille)

Land: Japan Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Voldoende Thema: Corporate governance

Onderwerp: Aandeelhoudersrendement

Achtergrond
 Keyence, de zeer succesvolle fabrikant van industriële automatiseringssystemen, is nu 
de op één na grootste beursgenoteerde onderneming van Japan. Het bedrijf is 
Softbank en NTT Docomo voorbijgestreefd en hoeft alleen Toyota Motor nog voor zich 
te dulden. Desalniettemin is Keyence een schoolvoorbeeld van de problemen waarvoor 
Japanse bedrijven zich gesteld zien. We zien een geïsoleerd opererend bestuur met 
een minimaal aantal onafhankelijke bestuurders in combinatie met een extreem lage 
dividenduitkering (veel Japanse bedrijven staan erom bekend dat ze op hun geld 
blijven zitten en weinig aan beleggers uitkeren). Om die reden hebben we bij 
aandeelhouderbijeenkomsten meerdere malen tegen diverse moties gestemd, en 
onder andere vanwege het lage uitkeringspercentage onze steun onthouden aan het 
voorgestelde slotdividend. Takemitsu Takizaki is de oprichter en grootaandeelhouder 
van Keyence. Hij heeft nog steeds zitting in het bestuur en vertraagt in die functie al 
jarenlang de ontwikkelingen op het gebied van de corporate governance. Ondanks de 
gesignaleerde problemen zijn we al jaren overtuigd van het groeipotentieel van de 
onderneming. We hebben onze zorgen in de afgelopen jaren diverse malen aan het 
bestuur kenbaar gemaakt.

Actie
We zijn sinds 2013 actief met de onderneming in gesprek over onderwerpen als de 
samenstelling van het bestuur en efficiënt kapitaalgebruik. Op beide fronten is er 
enige vooruitgang geboekt. Er zijn twee externe bestuurders aan het bestuur 
toegevoegd. Daarmee is het percentage onafhankelijke vertegenwoordiging van 0% in 
2013 gestegen tot 22% in 2020. Dat dit percentage niet hoger is, heeft naar onze 
mening puur en alleen met de oprichter te maken. Verder hebben we ons sterk 
gemaakt voor een hogere winstuitkering aan de aandeelhouders. Dat verzoek leek 
jarenlang aan dovemansoren gericht. Eind 2019 heeft het bedrijf echter een 
aandelensplitsing aangekondigd om het aandeel Keyence aantrekkelijker te maken 
voor particuliere beleggers. Er zijn nu twee keer zoveel aandelen in omloop, maar toch 
heeft Keyence het dividend per aandeel verhoogd. Dat heeft geresulteerd in een 
langverwachte verhoging van de dividenduitkering van 10,7% in 2019 tot 18,4% in 
2020.

Oordeel
Suboptimale kapitaalefficiëntie leidt 
tot een bovenmatige kasreserve. Dat 
is een probleem waar Japanse 
bedrijven om bekendstaan. Premier 
Shinzo Abe maakt zich al bijna tien 
jaar sterk voor betere corporate 
governance en beter stewardship. De 
gemiddelde dividenduitkering in de 
markt is van minder dan 1% in 2006 
gestegen tot 2,5% nu. Dat is een 
duidelijk signaal dat de roep om 
hervorming van de overheid vruchten 
afwerpt. De drijvende kracht achter 
deze verandering bij Keyence en 
andere bedrijven is echter de actieve 
betrokkenheid van beleggers. We zijn 
blij dat Keyence geld uit de kas aan 
beleggers retourneert. Een stabiele 
groei van de dividenduitkering wordt 
over het algemeen beschouwd als 
het kenmerk van een 
aandeelhoudersvriendelijk, 
kwalitatief hoogwaardig bedrijf. Voor 
de toekomst blijven we het belang 
van een betere corporate governance 
onderstrepen, en dan met name van 
effectief bestuur.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Milestones en uw fonds

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’) 
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de 
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin 
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben 
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo® Partner Portal.
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Aptiv PLC Ierland Duurzame consumentengoederen ●
Citizens Financial Group Inc VS Financiële instellingen ●
Diversified Healthcare Trust VS Onroerend goed ●
Granite Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ●
Kellogg Co VS Dagelijkse consumentengoederen ●
Marathon Petroleum Corp VS Energie ●
Segro PLC VK Onroerend goed ●
Service Properties Trust VS Onroerend goed ●
ServiceNow Inc VS IT ●
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Taiwan IT ●
Tanger Factory Outlet Centers Inc VS Onroerend goed ●
US Bancorp VS Financiële instellingen ●
Vale SA Brazilië Basismaterialen ✔ ●
Vistra Energy Corp VS Nutsbedrijven ●

Aptiv PLC Ierland Duurzame consumentengoederen ●
CH Robinson Worldwide Inc VS Industrie ●
First Industrial Realty Trust Inc VS Onroerend goed ●
HCA Healthcare Inc VS Gezondheidszorg ●
JPMorgan Chase & Co VS Financiële instellingen ●
Killam Apartment Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ●
L3Harris Technologies Inc VS Industrie ●
Mastercard Inc VS IT ●
Meggitt PLC VK Industrie ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Moody's Corp VS Financiële instellingen ●
Occidental Petroleum Corp VS Energie ✔ ●
RioCan Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ●
Skyworks Solutions Inc VS IT ●
Smurfit Kappa Group PLC Ierland Basismaterialen ●
Summit Hotel Properties Inc VS Onroerend goed ●
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japan Gezondheidszorg ●
Texas Instruments Inc VS IT ●
US Bancorp VS Financiële instellingen ●
Xerox Holdings Corp VS IT ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Milestones in detail

Aptiv PLC
Land: Ierland Sector: Duurzame consumentengoederen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

12.6

Omschrijving milestone:

Heeft voor het eerst een apart duurzaamheidsverslag gepubliceerd. In dat verslag komen onder andere onderwerpen aan de orde die 
we in eerdere discussies met onze gesprekspartners bij de onderneming hebben aangeroerd. Dat zijn onder andere verbetering van 
de informatieverschaffing over diversiteit, arbozaken en verantwoord inkopen.

Citizens Financial Group Inc
Land: VS Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft de rechten van de aandeelhouders versterkt door de aandeelhouders het recht te geven een buitengewone vergadering te 
beleggen. Dat kon eerder niet. We hadden ons hier via de uitoefening van ons stemrecht bij de aandeelhoudersvergaderingen sterk 
voor gemaakt.
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ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VS Sector: Onroerend goed Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft door middel van een zogenoemde ‘declassificatie’ een jaarlijkse verkiezing van het bestuur doorgevoerd. Deze jaarlijkse 
verkiezing versterkt de bestuursverantwoording aan de aandeelhouders. Wij hadden met ons eerdere stemgedrag aangedrongen op 
declassificatie.

Granite Real Estate Investment Trust
Land: Canada Sector: Onroerend goed Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft de aandeelhoudersrechten versterkt met de invoering van een adviesstem van de aandeelhouders over de topbeloningen. Wij 
hadden ons hier met ons stemgedrag sterk voor gemaakt.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VS Sector: Dagelijkse consumentengoederen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft door middel van een zogenoemde ‘declassificatie’ een jaarlijkse verkiezing van het bestuur doorgevoerd. Deze jaarlijkse 
verkiezing versterkt de bestuursverantwoording aan de aandeelhouders. Wij hadden met ons eerdere stemgedrag aangedrongen op 
declassificatie. 

Marathon Petroleum Corp
Land: VS Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft door middel van een zogenoemde ‘declassificatie’ een jaarlijkse verkiezing van het bestuur doorgevoerd. Deze jaarlijkse 
verkiezing versterkt de bestuursverantwoording aan de aandeelhouders. Wij hadden met ons eerdere stemgedrag aangedrongen op 
declassificatie.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VK Sector: Onroerend goed Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

5.5

Omschrijving milestone:

Heeft twee vrouwen als nieuwe bestuurder benoemd. We hadden het bestuur direct op dit punt aangesproken: sinds de benoeming 
van de nieuwe bestuurders vorig jaar heeft de onderneming aanzienlijke vorderingen geboekt op het gebied van genderdiversiteit op 
bestuursniveau. Omdat de omvang van het bestuur recent is gekrompen, vertegenwoordigen de drie vrouwen inmiddels ruim 30% 
van het bestuur.

Service Properties Trust
Land: VS Sector: Onroerend goed Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft door middel van een zogenoemde ‘declassificatie’ een jaarlijkse verkiezing van het bestuur doorgevoerd. Deze jaarlijkse 
verkiezing versterkt de bestuursverantwoording aan de aandeelhouders. Wij hadden met ons eerdere stemgedrag aangedrongen op 
declassificatie.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VS Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft door middel van een zogenoemde ‘declassificatie’ een jaarlijkse verkiezing van het bestuur doorgevoerd. Deze jaarlijkse 
verkiezing versterkt de bestuursverantwoording aan de aandeelhouders. Wij hadden met ons eerdere stemgedrag aangedrongen op 
declassificatie.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Land: Taiwan Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft het afgelopen jaar het bestuur vernieuwd door twee nieuwe onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders te benoemen. Door 
deze twee mensen binnen te halen, heeft de onderneming niet alleen de algehele onafhankelijkheid van het bestuur verbeterd, maar 
kan het bedrijf zich blijven ontwikkelen en in een dynamische sector relevant blijven.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VS Sector: Onroerend goed Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Drie langzittende bestuurders zijn vertrokken. De onderneming heeft daarmee de onafhankelijkheid van het bestuur en de 
belangrijkste commissies verbeterd. We hadden in eerdere jaren tegen de herbenoeming van deze bestuurders gestemd: volgens ons 
bracht hun lidmaatschap van deze commissies het onafhankelijke toezicht in gevaar. We hebben die zorg aan de onderneming 
kenbaar gemaakt.

US Bancorp
Land: VS Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft de remuneratiecommissie vernieuwd met de benoeming van een nieuwe bestuurder en het vertrek van een ander bestuurslid. 
Dat leidt tot verbetering van de onafhankelijkheid en potentieel ook van het toezicht. We hadden in eerdere jaren al tegen de 
herbenoeming van langzittende bestuurders gestemd en onze zorgen meerdere malen onder de aandacht van de onderneming 
gebracht.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: Braziliëiëiëiëiëiëiëiëiëiëiëiëië Sector: Basismaterialen Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft het toezicht en de verantwoording van ESG-praktijken en -prestaties verbeterd met ESG-maatstaven die goed zijn voor 
respectievelijk 30% en 20% van de remuneratieregelingen voor het bestuur op de korte en lange termijn. We hebben met het 
management al een aantal jaren contact over de governance van en het toezicht op duurzaamheid.

Vistra Energy Corp
Land: VS Sector: Nutsbedrijven Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Ondernemingsbestuur Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft door middel van een zogenoemde ‘declassificatie’ een jaarlijkse verkiezing van het bestuur doorgevoerd. Deze jaarlijkse 
verkiezing versterkt de bestuursverantwoording aan de aandeelhouders. Wij hadden met ons eerdere stemgedrag aangedrongen op 
declassificatie.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Bijlage: Viewpoints 2020

April

De taaie realiteit van de 
voedselproductie - april 2020
Quick view: Voedselproductie 
en -consumptie leiden tot uitputting van 
onze natuurlijke hulpbronnen en dragen 
fors bij aan klimaatverandering. We zijn 
al een tijdje met ondernemingen in 
gesprek over duurzame 
voedselsystemen en gaan daar ook in 
de toekomst mee verder.

https://bit.ly/3j24ST3

May

Corona en voedselproductie – mei 
2020
Quick view: De pandemie heeft een 
enorme invloed op internationale 
voedselketens. De problematiek omvat 
onder andere transport, afstand houden 
en de beschikbaarheid van mensen voor 
de oogst. In het kader van onze focus op 
duurzame voeding gaan we in de hele 
keten met ondernemingen in gesprek. 
We willen graag weten voor welke 
uitdagingen zij zich gesteld zien. Ook 
dringen we erop aan om de hoogste 
prioriteit te (blijven) geven aan het 
beschermen van arbeidskrachten. In dit 
viewpoint kijken we naar de 
uitdagingen op het gebied van voeding 
waar de coronacrisis ons voor stelt. En 
naar de rol die hierin voor engagement 
is weggelegd.

https://bit.ly/38UsFQ9

Duurzaam bankieren in ASEAN-landen 
- mei 2020
Quick view: Vorig jaar hebben we ons 
engagement met de grootste en meest 
invloedrijke banken in ASEAN-landen 
uitgebreid. Hiermee wilden we die 
banken aansporen sociale en 
milieurisico’s beter in de krediet- en 
andere risicobeheersystemen te 
integreren. Lees zowel onze 
engagementverwachtingen en 
belangrijkste bevindingen tot dusver, 
evenals onze vooruitzichten en 
vervolgstappen. 

https://bit.ly/2WinZOK
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Bijlage: Viewpoints 2020

June

Blik op betaalbaar wonen – juni 2020
Quick view: Institutionele beleggers 
stappen steeds vaker in 
impactbeleggingen in vastgoed. Niet 
alleen zijn de kenmerken aantrekkelijk, 
maar ook de impact op milieu en 
maatschappij is positief. In dit viewpoint 
ligt de nadruk op betaalbaar wonen en 
wordt inzicht geboden in de 
woningbouwstrategie van BMO in het 
VK.

https://bit.ly/38U9CW8

Corona en arbeidsomstandigheden - 
juni 2020
Quick view: Het effect van corona op de 
arbeidsomstandigheden is waarschijnlijk 
het belangrijkste thema voor het 
bedrijfsleven tijdens deze pandemie. De 
gevolgen voor werknemers en hun 
welzijn zijn niet overal hetzelfde. Per 
sector, rechtsgebied en beroep zijn er 
enorme verschillen. In dit viewpoint 
onderzoeken we de verschillende 
problemen van de werknemer en zetten 
we de schijnwerpers op ons 
engagement over sociale praktijken, in 
het bijzonder in de detailhandel.

https://bit.ly/3j4SFNe

June

Corona en een gezonde oceaan – juni 
2020
Quick view: We stonden op 8 juni 2020 
stil bij World Oceans Day met een 
gedetailleerde studie van de effecten 
van de huidige pandemie op de 
gezondheid van de oceaan. De nadruk 
lag daarbij op plastic en de circulaire 
economie.

https://bit.ly/3etlqzZ

Moderne slavernij – juni 2020
Quick view: Met wet- en regelgeving 
tegen moderne slavernij wordt 
wereldwijd voortgang geboekt. 
Ondernemingen kunnen zich met 
materiële consequenties geconfronteerd 
zien als ze nalaten om de risico’s van 
moderne slavernij te signaleren, aan te 
pakken en daarover te rapporteren. 
Engagement over moderne slavernij 
wordt dan ook steeds belangrijker. Lees 
meer over onze 
engagementverwachtingen en -
bevindingen.

https://bit.ly/3fubZS6
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