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Engagement factsheet

MTN

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
MTN is actief in een groot aantal opkomende markten. Mensenrechten-due
diligence en bescherming van digitale rechten zijn belangrijke onderwerpen voor
de onderneming. Kempen voert namens de Investor Alliance on Human Rights de
dialoog met MTN.

ACHTERGROND
MTN kampt in meerdere landen waar de onderneming actief is, met problemen op
het vlak van online mensenrechten. Deze materie is complex, want belangen van
stakeholders (overheden, toezichthouders, burgerrechtenorganisaties, media) zijn
soms tegenstrijdig. In sommige markten is het dataverkeer moeilijk beheersbaar
doordat MTN geen zeggenschap heeft over de toegang tot internationale diensten
(inclusief sociale media). MTN dient echter wel te waarborgen dat de voordelen van
connectiviteit niet worden ondermijnd door activiteiten die het gebruik van digitale
technologieën om de kwaliteit van leven te verbeteren beperken.

ENGAGEMENTTHEMA
x Mensenrechten, digitale rechten

ENGAGEMENTDOELEN
x Verbetering van beleid en gebruiken inzake governance, privacy en vrijheid van

meningsuiting door MTN, in lijn met de aanbevelingen van Ranking Digital Rights
(RDR), die elk jaar een score toekent aan de onderneming.

x Meer transparantie bieden over hoe de onderneming mensenrechten-due
diligence invult en de potentiële impact hiervan beoordeelt.

x Versterking van het proces voor mensenerechten-due dilengece door MTN in lijn
met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Kempen heeft medio 2020 een gesprek gehad met de bestuursvoorzitter. Deze

benadrukte het belang dat de onderneming hecht aan de naleving van
mensenrechten en digitale rechten.

x MTN publiceerde in november 2020 een vernieuwd beleid met betrekking tot
mensenrechten en digitale rechten. Dit is een stap in de goede richting maar het
beleid is nog steeds vrij algemeen.

x Een andere belangrijke mijlpaal was de publicatie van het eerste
transparantieverslag door MTN. Dit verslag bevat het nieuwe mensenrechten en
privacybeleid en transparantie over de uitvoering van mensenrechten-due
diligence. Hiermee is aan drie van onze verzoeken voldaan.

x Wij hadden de onderneming ook gevraagd om meer transparantie over hoe
wordt omgegaan met gebruikersgegevens en verzoeken van overheidsinstanties
om het gebruik daarvan. De onderneming publiceerde voor de eerste keer een
volledig overzicht van verzoeken van autoriteiten en niet-overheidsorganisaties
m.b.t. data en voor een aantal landen ook een overzicht per land.

x Al met al vinden wij dat de onderneming in 2020 veel voortgang heeft geboekt
met de door ons gevraagde verbetering van haar beleid en het algemene
transparantieniveau en dit rechtvaardigt een toekenning van een hoger
mijlpaalniveau.

x In september 2021 heeft Kempen een vervolggesprek gehad over de behaalde
resultaten. Ondanks duidelijke stappen in de goede richting, is er ruimte voor
verbetering. Het bedrijf zal in het volgende transparantieverslag zijn rapportage
verbeteren ten aanzien van netwerkuitschakeling verzoeken. Ook zal het bedrijf
in de toekomst rekening houden met de Global Network Initiative standaarden.
Verzamelde gebruikersgegevens worden transparant gemaakt voor MTN-
gebruikers.

x en onderneming die zich zuiver richt op telecommunicatie in opkomende
markten.

VERVOLGSTAPPEN
x Wij zullen controleren of MTN zich aan haar beleid houdt.
x Wij willen dat MTN de transparantie tijdens internetblokkades verbetert.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
MTN Group Ltd verleent mobiele
telecommunicatiediensten in Zuid-
Afrika, Nigeria, Ghana, Kameroen,
Ivoorkust,Oeganda, Syrië en
Sudan. Het grootste deel van de
omzet van de onderneming komt
tot stand in Zuid-Afrika en Nigeria.
De onderneming heeft ook een
joint-venture in Iran.

LAND
Zuid-Afrika.

SECTOR
Communicatiediensten

MARKTKAPITALISATIE
ZAR 1 miljard

VRAAGSTUK
Mensenrechten-due diligence en
bescherming van digitale rechten

MATERIALITEIT
Ondermijning van de voordelen van
connectiviteit heeft gevolgen voor
de omzet van de onderneming en
mogelijk ook voor het risicoprofiel.

RISICO
x Gebrekkige bescherming van

mensen- en digitale rechten
vormt een reputatierisico en kan
voor (potentiële) klanten en
andere stakeholders een punt
van kritisch onderzoek zijn.

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