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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Dialoog met TotalEnergies over afstemming van de strategie op het streven
naar een wereldwijde netto-nul-uitstoot in 2050. Deze ambitie is in 2021
uitgebreid van alleen Europa naar wereldwijd. TotalEnergies heeft in de
afgelopen twee jaar een grote inzet getoond en veel informatie verstrekt ten
aanzien van dit onderwerp, maar omdat olie- en gasmaatschappijen vaak de
grootste veroorzakers zijn van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen,
willen wij dat de onderneming de reductiedoelen en het beloningsbeleid
verder aanscherpt.

ACHTERGROND
De onderneming wil zich ontwikkelen tot een brede energiemaatschappij die,
naast olie en gas ook elektriciteit met een lage CO2-uitstoot en CO2-neutrale
oplossingen biedt. TotalEnergies gaf in 2020 aan dat de onderneming in 2050
een netto-nul-uitstoot wil hebben bereikt en de gemiddelde CO2-uitstoot van
energieproducten die wereldwijd worden gebruikt door haar klanten (scope
1+2+3) met 60% wil hebben teruggedrongen. In mei 2021 werd de netto-
nuldoelstelling uitgebreid van alleen Europa naar de wereldwijde scope 3-
uitstoot. Onderwerpen van gesprek m.b.t. deze doelstelling zijn o.a. de
afhankelijkheid van CCUS-technologie en de huidige belangen in Canadese
teerzanden. De onderneming heeft bekendgemaakt dat vanaf 2021 >20% van
de investeringen zullen gaan naar duurzame energie en elektriciteit. Wij willen
graag meer aandacht zien voor hoe TotalEnergies deze investeringen gaat
gebruiken om uit te komen op netto nul.

ENGAGEMENTTHEMA
Milieu.

Er is een maximale inspanning vereist om een gemiddelde temperatuurstijging
op aarde van meer dan 1,5 oC te voorkomen. Total onderkent dat een strategie
die is gericht op een lage CO2-uitstoot een concurrentievoordeel oplevert dat
waarde op lange termijn voor aandeelhouders creëert.

ENGAGEMENTDOELEN
x De korte- en middellangetermijndoelen voor reductie van de CO2-intensiteit

laten aansluiten bij een scenario van 1,5 °C. Daarnaast absolute
tussendoelstellingen die extern verifieerbaar zijn vaststellen.

x Opnemen van Scope 3 in de STIP-maatstaf voor de reductie van
broeikasgassen en dit cijfer net zo veel gewicht geven als financiële cijfers.

x Heroverweging van de belangen in teerzanden in Canada, gevolg door
bijvoorbeeld desinvestering of productievermindering.

x TotalEnergies stimuleren om meer informatie te verstrekken over op netto
nul gerichte investerings- en decarbonisatieplannen.

x Informatieverstrekking over hoeveel CCUS nodig is om uit te komen op netto
nul.

x Rekening houden met het 1,5 °C-scenario van het IEA bij de planning van
klimaatscenario's.

x Informatieverstrekking over volledige beoordeling van verenigbaarheid van
handelsrelaties met de doelen van het Akkoord van Parijs.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x De engagement is gestart via e-mail, in het laatste kwartaal van 2020,

gevolgd door een telefoongesprek in februari 2021. Wij hebben toen de
klimaatveranderingsstrategie van de onderneming en onze vragen
besproken.

x Ondertekening brief CA100+ aan TotalEnergies voor AVA in mei. De
genoemde vragen werden in juni schriftelijk beantwoord. Hierbij gaf de
onderneming aan dat de netto-nul-doelstelling, zoals wij eerder hadden
gevraagd, nu ook geldt voor de wereldwijde scope 3-uitstoot.

x In augustus 2021 hebben wij een vervolg gegeven aan de hierboven
genoemde engagementactiviteiten.

VERVOLGSTAPPEN
x Wij blijven de onderneming stimuleren om haar doelen en strategie m.b.t.

klimaatverandering verder uit te breiden.

ONDERNEMING
Total is een olie- en 
gasmaatschappij die zich wereldwijd 
bezighoudt met exploratie naar en 
productie en raffinage van olie. De 
onderneming heeft vier segmenten: 
Exploration & Production, Gas, 
Renewables & Power, Refining & 
Chemicals en Marketing & Services.

LAND
Frankrijk

SECTOR
Geïntegreerde olie- en gasproductie

MARKTKAPITALISATIE
Large cap

VRAAGSTUK
Beperking van de opwarming van de 
aarde tot 1,5 oC boven het pre-
industriële niveau. 

MATERIALITEIT
De materialiteit kwam gedeeltelijk 
voort uit het stellen van ambities die 
in lijn zijn met het Akkoord van 
Parijs. 

RISICO'S
Het risico dat de strategie m.b.t. 
klimaatverandering onvoldoende 
aansluit bij het Akkoord van Parijs of 
verhindert dat 
emissiereductiedoelstellingen 
worden gehaald.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: A (MSCI ESG)
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