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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Wij zijn binnen korte tijd over twee kwesties een dialoog aangegaan met
Roche: verkoopstimulansen en de reactie van de onderneming op de uitbraak
van het coronavirus in begin 2020.

ACHTERGROND
Roche staat op de UNGC-watchlist van MSCI (evenals een aantal andere
farmacieconcerns), in verband met beschuldiging van betrokkenheid bij de
omkoping van functionarissen van het ministerie van gezondheid in Irak. Wij
vrezen dat agressieve verkoopstimulansen binnen de farmaciesector omkoping
in de hand kunnen werken en wilden meer inzicht krijgen in dit onderwerp.
Bovendien kampten na de uitbraak van Covid-19 in Europa in begin 2020 alle
landen met onvoldoende testcapaciteit. Roche was eigenaar van het recept
voor een lysusbufferoplossing die essentieel was voor diagnostische tests voor
Covid-19. Om de testcapaciteit te kunnen opvoeren, werd Roche gevraagd het
recept te delen, zodat de productie van deze oplossing kon worden uitgebreid.
De kwestie kreeg veel aandacht in de Nederlandse pers en was potentieel
negatief voor Roche.

ENGAGEMENTTHEMA
Governance. Wij hebben geprobeerd meer inzicht te krijgen in hoe de
onderneming omgaat met verkoopstimulansen en in de samenwerking met de
Nederlandse overheid in het kader van de wereldwijde virusuitbraak.

ENGAGEMENTDOELEN
x Meer inzicht in door Roche toegepaste verkoopstimulansen, vooral in China.
x Roche gevraagd om toelichting op de positie van de onderneming met

betrekking tot de lysisbufferkwestie. Wij gaven aan dat in situaties zoals de
Covid-19-pandemie medewerking aan uitbreiding van testcapaciteit wellicht
zwaarder moet wegen dan bedrijfseconomische overwegingen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x De onderneming heeft zich proactief opgesteld met betrekking tot

samenwerking met overheidsautoriteiten, zorgverleners, leveranciers en
laboratoria om de Covid-19-uitbraak aan te pakken. Ook heeft de
onderneming het recept voor de lysisbufferoplossing gedeeld met de
Nederlandse overheid.

x De onderneming heeft de structuur voor verkoopstimulansen voor Roche
Pharma in China aangepast naar aanleiding van in 2020 uitgevoerde
pilotprojecten. Roche heeft de maatstaven die betrekking hebben op gedrag
meer gewicht gegeven en streeft naar verbetering van de algehele
duurzaamheid en efficiëntie van het systeem van verkoopstimulansen door
onderzoek te doen naar aanvullende niet-promotionele KPI's. De
onderneming heeft ook een nieuw model ontwikkeld voor
klantbetrokkenheid.

VERVOLGSTAPPEN
x Dialoog over verkoopstimulansen voortzetten.
x Dialoog over verdere inbedding van maatschappelijk verantwoord

ondernemen in het DNA van de onderneming voortzetten.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Roche is de grootste farmacie-
onderneming ter wereld en is 
wereldwijd een vooraanstaande 
aanbieder van middelen voor de 
behandeling van kanker. 

LAND
Zwitserland

SECTOR
Farmacie.

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Verkoopstimulansen en Covid-19-
gerelateerde 
verantwoordelijkheden

MATERIALITEIT
Stimulansen voor 
verkoopmedewerkers zijn een 
kwestie die inherent is aan de 
farmaciesector (doelstelling nodig 
voor een termijn van 12 maanden), 
waarbij ervoor moet worden 
gezorgd dat doelstellingen niet 
leiden tot agressief gedrag en 
verenigbaar zijn met een langdurige 
vertrouwensrelatie en 
kennisuitwisseling tussen 
verkoopmedewerkers en klanten. 
Tegen de achtergrond van Covid, 
heeft roche in de schijnwerpers 
gestaan in verband met de bijdrage 
van de onderneming aan het onder 
controle krijgen van de pandemie.
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