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Bijlage: Tabel met evaluatie onderneming na dialoog
Emittent

Evaluatie reactie

Toelichting

Costco

Voldoende

Onderkent dat een beter loon tot betere prestaties leidt en betaalt actief
meer dan het minimumloon. Het bedrijf wil echter niet veel kwijt over
secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook staat men niet te trappelen om een
rapporteringskader te steunen (om concurrentieredenen).

Dollar General

Onvoldoende

Het bedrijf betaalt het minimumloon aan zowel parttime- als
fulltimemedewerkers, maar wil niet echt inzage geven in het
personeelsverloop, de samenstelling van de lonen of de uitkomsten van de
medewerkersenquête.

Dollar Tree

Onvoldoende

Evaluatie van loonniveau gebeurt en leidt tot variabele beloning van
werknemers in verschillende regio’s. Onduidelijk is echter hoe die evaluatie
wordt uitgevoerd.

Sysco

Voldoende

De onderneming doet het verhoudingsgewijs goed voor wat betreft
HR-programma’s in het algemeen. Net als bij de meeste andere
ondernemingen ontbreekt echter een formeel proces rond de berekening
van het loonniveau. Sysco verdedigt zich door te wijzen op het feit dat het
personeel bij een vakbond is aangesloten en dat er met het oog op de
concurrentie in de sector natuurlijk goed wordt betaald.

Walmart

Reageert niet

De onderneming heeft vooralsnog niet op onze contactpogingen
gereageerd.

Tesco

Goed

Het concern heeft ons verzoek om informatie proactief en open
opgepakt. Er zijn financiële evaluaties van een leefbaar loon in de eigen
bedrijfsactiviteiten uitgevoerd; de intentie is om een grondige beoordeling
van het loonniveau in de keten af te ronden.

Fast Retailing

Voldoende

Voor het eerste contact waren diverse pogingen nodig, maar toen kon de
onderneming ook laten zien dat er gebruik wordt gemaakt van een kader
voor een eerlijke en gestandaardiseerde berekening van passend loon. Het
plan is om dat kader ook uit te breiden naar arbeidskrachten in de keten.
De onderneming is daarnaast lid van de Fair Labor Association.

Vervolg

Uitsluitend voor professionele beleggers

Emittent

Evaluatie reactie

Pagina 2

Toelichting

George Weston

Reageert niet

De onderneming heeft vooralsnog niet op onze contactpogingen
gereageerd.

Loblaw

Onvoldoende

De onderneming heeft weinig aandacht voor het concept leefbaar loon.
Voor de lage loonniveaus werd de noodzaak van concurrentievermogen als
reden aangevoerd.

CECONOMY

Reageert niet

De onderneming heeft vooralsnog niet op onze contactpogingen
gereageerd.

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of
verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten.
De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt
aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.
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