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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Interne governance en verkooppraktijken zijn belangrijke punten van zorg. Dit
gold vooral in de periode 2007-2016, toen Wells Fargo betrokken raakte bij
een schandaal rond de opening van meer dan twee miljoen valse rekeningen
door medewerkers die onder zware druk stonden om verkoopdoelen te halen.
Voormalige medewerkers beweerden dat de onderneming klokkenluiders had
ontslagen die al voor 2011 misstanden hadden aangekaart. Desondanks trad
de onderneming niet daadkrachtig op om het probleem uit te bannen en
werden er nog steeds valse rekeningen geopend om verkoopdoelen te halen.

ACHTERGROND
Wij maakten ons zorgen over de bedrijfscultuur en wilden meer duidelijkheid
over de opstelling van de onderneming in de nasleep van de controverse. Op
27 september 2019 benoemde de Raad van Commissarissen van Wells Fargo
Charles W. Scharf als nieuwe CEO en president. Scharf maakt zich er sterk voor
om eerdere misstanden recht te zetten, de naleving van de hoogste kwaliteits-
en integriteitseisen te waarborgen en de onderneming verder te ontwikkelen
ten behoeve van klanten, medewerkers en gemeenschappen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Verkooppraktijken en bedrijfscultuur

ENGAGEMENTDOELEN
x Beter inzicht krijgen in hoe de onderneming de controverse als gevolg van

de opening van valse rekeningen aanpakt, hoe de nieuwe CEO een
cultuuromslag tot stand brengt en hoe ernaar wordt gestreefd om de
doelstelling van de onderneming te verwezenlijken.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In april 2020 namen wij contact op met het Investor Relations-team en in

november 2021 hadden wij een vervolggesprek met de Head of
Sustainability en de VP Investor Relations en hun teams.

x Om de bedrijfsvoering en controle te verbeteren, heeft de nieuwe CEO het
topmanagement versterkt. Van buiten de onderneming zijn deskundigen
aangetrokken voor het toezicht op medewerkers in een controlefunctie en
voor strategie- en procesplanning. Voorts is aanvullende expertise op het
gebied van risicobeheer ingehuurd.

x Wells Fargo gaf een extern bureau opdracht om een enquête uit te voeren,
met als doel meer inzicht in verkooppraktijken en klantervaringen te krijgen.
In 2019 werd een klachtenbureau op groepsniveau opgezet.

x De onderneming wil dat, gemeten naar succescriteria, verkoopdoelen
redelijk, haalbaar en meetbaar zijn binnen een bepaalde tijdsperiode en
niet strijdig zijn met de behoeften van klanten.

x Voor zover toegestaan volgens lokale wetgeving, kunnen medewerkers
misstanden anoniem melden.

x Bovengenoemde initiatieven zijn noodzakelijke stappen in een langjarig
veranderproces. In combinatie met een nieuw beleidskader, duidelijke KPI’s,
de implementatie hiervan en follow-up en transparantie naar alle
belanghebbenden moet dit het vertrouwen herstellen dat de bedrijfscultuur
en risicohouding zijn veranderd.

x Vanwege strikte regelgeving kan de onderneming slechts in beperkte mate
informatie openbaar maken.

VERVOLGSTAPPEN
x Informeren naar de controle op beleid dat is opgenomen in de Gedragscode

(Team Member Manual).
x Implementatie van cultuuromslag en Fed-voorschriften bewaken en in 2022

opnieuw in overleg met de onderneming treden.
x Verschuiving van focus van MVO naar strategische

duurzaamheidsinitiatieven volgen (in lijn met het streven naar beperking van
klimaatverandering en overige commitments).

MIJLPAAL

ONDERNEMING 
Wells Fargo

LAND
Verenigde Staten

SECTOR
Financiële diensten

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Verkooppraktijken / bedrijfscultuur 

MATERIALTEIT
Gegeven de controverse rond 
verkoopdoelen die tot de opening 
van twee miljoen valse 
bankrekeningen en een stressvolle 
bedrijfscultuur leidden, is het ons 
inziens belangrijk dat de 
onderneming deze kwestie aanpakt. 

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: CCC
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