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FACTSHEET VOTING

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Een belangrijk aspect van actief aandeelhouderschap is voor ons dat wij op
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA’s) van ondernemingen
waarin wij beleggen, onze stem uitbrengen. AVA’s bieden een platform om
onze visie op klimaatverandering uit te dragen en ondernemingen te
stimuleren hun activiteiten in lijn met de doelen van het Klimaatakkoord van
Parijs te brengen. Naast de uitoefening van ons stemrecht onderhouden we de
dialoog met oliegiganten ook via het beleggerscollectief Climate Action 100+

In 2017 en 2018 stemden wij op de AVA’s van ExxonMobil en andere grote
oliemaatschappijen vóór klimaatresoluties.

ENGAGEMENTTHEMA
x Strategie voor klimaatverandering.

DOELEN VAN STEMBELEID
x Stemrecht uitoefenen conform ons klimaatbeleid en grote olie- en

gasmaatschappijen aanmoedigen om activiteiten op de doelen van het
Klimaatakkoord van Parijs af te stemmen.

STEMRESULTATEN
x ExxonMobil haalde een voorstel van de agenda van de AVA, ook al was het

in overeenstemming met andere klimaatresoluties. Het voorstel stimuleerde
de onderneming om de strategie voor klimaatverandering aan te scherpen
en CO2-reductiedoelen voor de lange, middellange en korte termijn vast te
stellen, inclusief scope 3-emissies (verkochte energieproducten).

x Omdat de acties van ExxonMobil strijdig waren met onze visie op
klimaatverandering en met wat wij van ondernemingen verwachten op het
vlak van klimaatverandering, stemden we tegen het management. Hiermee
wilden wij een signaal afgeven dat de klimaatambitie niet toereikend is.

x We stemden in twee opeenvolgende jaren tegen het volledige bestuur van
ExxonMobil.

VERVOLGSTAPPEN
x Omdat de onderneming naar ons gevoel niet reageerde op gezamenlijke

engagementinitiatieven en zich verzette tegen aandeelhoudersvoorstellen
om de competenties van het bestuur van ExxonMobil op het vlak van
duurzaamheid te versterken alsook tegen klimaatgerelateerde voorstellen,
besloten wij in 2020 om ons rechtstreekse belang in de onderneming te
beëindigen.

VOORTGANGENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
ExxonMobil

LAND
VSA

SECTOR
Olie en gas

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Olie- en gasbedrijven behoren tot de 
grootste uitstoters van broeikasgassen 
(GHG). Als zodanig is voor hen een 
belangrijke rol in de energietransitie 
weggelegd.

FONDS
Kempen Global High Dividend Fund 

ENGAGEMENT GESTART: K2 2018

LAATSTE UPDATE: K3 2020

MATERIALITEIT
Potentiële schending van 
milieunormen, zoals UN Global 
Compact, principe 7 "Bedrijven 
dienen voorzorg te betrachten bij 
hun benadering van milieu-
uitdagingen” en principe 8 
”Initiatieven ondernemen 
om een grotere 
verantwoordelijkheid voor het milieu 
te bevorderen".

Exxon Mobil
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