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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
De onderneming heeft in 2020 toegezegd dat de strategie wordt afgestemd op
de doelen van het Akkoord van Parijs. Wij missen mijlpalen waarmee kan
worden beoordeeld of dit streven wordt bereikt en of de onderneming in de
komende jaren op koers blijft.

ACHTERGROND
Union Pacific is de grootste spoorwegmaatschappij van Noord-Amerika en is
actief in 23 staten in het westelijke twee derde deel van het land. De
onderneming vormt een essentiële schakel in de wereldwijde toeleverings-
keten. Union Pacific verbindt veel van de snelstgroeiende bevolkingscentra in
de VS, onderhoudt routes tussen alle grote havens aan de westkust en de Golf
van Mexico en toegangspoorten naar het oosten van de VS, sluit aan op het
Canadese spoorwegnet in Canada en is de enige spoorwegmaatschappij die
rijdt naar alle zes grote toegangspoorten naar Mexico. De grootste uitdaging is
nog steeds dat Union Pacific een van de grootste dieselverbruikers van de VS
is en daardoor ook veel CO2 uitstoot. Op sectorniveau vermindert het gebruik
van treinen in plaats van vrachtauto’s voor vervoer over lange afstanden de
CO2-uitstoot echter met 75%.

ENGAGEMENTTHEMA
Milieu. Alles moet op alles worden gezet om de gemiddelde
temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 oC. Union Pacific beschouwt
MVO als een zeer belangrijk aspect van de totale strategie en deelt daarom
haar ambities m.b.t. klimaatgerelateerde informatieverstrekking.

ENGAGEMENTDOELEN
x Wij willen graag meetbare mijlpalen zien die meer inzicht bieden in de

vorderingen van de onderneming. Ook hebben we de onderneming laten
weten dat in onze ervaring de meeste impact kan worden bereikt wanneer
binnen de hele onderneming (niet alleen op leidinggevend niveau)
stimulansen worden geboden voor de vermindering van CO2-uitstoot, omdat
de medewerkers die betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten de grootste
efficiencyverbeteringen kunnen bereiken..

x We willen graag dat Union Pacific doelen voor de vermindering van CO2-
uitstoot opneemt in het beloningsplan voor het management.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x De dialoog is van start gegaan in mei 2020 en heeft tot dusver bestaan uit

een conference call met de onderneming en e-mailcorrespondentie over de
kwestie. De onderneming heeft gezegd dat zij onze zorg begrijpt.

x In juni 2020 heeft Union Pacific haar duurzaamheidsverslag gepubliceerd en
daarin aangegeven dat zij doeltellingen wil formuleren op basis van het
Science Based Targets Initiative.

VERVOLGSTAPPEN
x Union Pacific zal naar verwachting binnen twee jaar het Science Based

Targets Initiative, waarmee concrete stappen en mijlpalen worden
geformuleerd, afronden.

x Zodra deze doelstellingen definitief zijn, gaan wij met de onderneming in
gesprek over hoe deze moeten worden opgenomen in het beloningsplan
voor het management. Het tweede deel van deze engagement zal zich
daarom richten op governance.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Union Pacific Corporation is een in 
de VS genoteerde aanbieder van 
spoorwegvervoer. 

LAND
De onderneming is gevestigd in de 
Verenigde Staten.

SECTOR
Spoorwegmaatschappij

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

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. Om de geloofwaardigheid te 
kunnen beoordelen hebben wij 
meer informatie nodig. Ervan 
uitgaand dat de transitie haalbaar 
is, zien wij het onderstaande 
positieve financiële scenario.

x Aandelenkoers: 5% stijging voor 
USD 199 mld is USD 10 mld. 
Gebaseerd op ons eigen 
waarderingskader (bij een 
positieve reactie verhogen wij de 
score voor het management van 
de onderneming en de ESG-
score).

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

Union Pacific
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