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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Het bedrijfsmodel van Alphabet brengt mensenrechtenrisico’s met zich mee.
Als de impact hiervan niet goed wordt beheerst kan dit een aanzienlijk
bedrijfsrisico opleveren. De huidige maatregelen van de onderneming om deze
risico’s aan te pakken zijn onvoldoende. Het bestuur houdt hierop minder
toezicht dan beleggers verwachten.

ACHTERGROND
Samen met ICCR en PRI hebben we begin 2019 contact opgenomen met
Alphabet om te spreken over de noodzaak van het creëren van een functie op
het hoogste niveau belast met toezicht op mensenrechten. De onderneming
was niet ontvankelijk voor ons verzoek en we hebben daarom samen met
andere aandeelhouders een verzoek ingediend voor het opzetten van een
mensenrechtencommissie op bestuursniveau.

ENGAGEMENTTHEMA
x Maatschappij - Toezicht op mensenrechtenrisico’s

ENGAGEMENTDOELEN
x Opzetten van een commissie belast met toezicht op mensenrechtenrisico's

op bestuurs- en/of seniormanagementniveau om proactief
mensenrechtenrisico's te inventariseren en beheersen. Het succes van
Alphabet is afhankelijk van het behoud van het vertrouwen van haar
gebruikers, adverteerders, medewerkers, beleggers en het publiek.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Het voorstel waarmee het bestuur werd verzocht een commissie op te

zetten die toezicht houdt op mensenrechtenrisico's, om de negatieve impact
van de technologieën van Alphabet met betrekking tot mensenrechten en
de maatschappij te voorzien en beheersen, werd als punt 7 ter stemming
voorgelegd aan de AvA van 3 juni 2020.

x Iets minder dat 20% van alle stemmen die tijdens de vergadering werden
uitgebracht waren vóór het voorstel, zodat het voorstel, evenals de overige
12 aandeelhoudersvoorstellen, niet werd aangenomen.

VERVOLGSTAPPEN
x Wij zijn van plan betrokken te blijven bij de engagement samen met andere

aandeelhouders en doen een beroep op het bestuur om het executive team
opdracht te geven een wereldwijd mensenrechtenprogramma te
ontwikkelen.

MIJLPAAL

ONDERNEMING
Alphabet Inc. biedt wereldwijd 
online reclamediensten aan, in de 
vorm van performance advertising 
en merkondersteuning. Alphabet is 
op basis van omzet de op drie na 
grootste technologie-onderneming 
ter wereld en is een van de meest 
waardevolle ondernemingen ter 
wereld.

LAND
VS

SECTOR
Interactieve media en diensten 

MARKTKAPITALISATIE
Large-cap

VRAAGSTUK
Toezicht op mensenrechtenrisico's

MATERIALITEIT
Door haar alomtegenwoordigheid 
beschikt Alphabet over een 
ongekende macht en invloed binnen 
onze maatschappij. Hierdoor heeft 
de onderneming duidelijk te maken 
met mensenrechtenrisico's die 
verankerd zijn in haar producten en 
diensten en een bedreiging kunnen 
vormen voor het bedrijfsmodel. 

MSCI ESG RESEARCH
ESG Rating: AA

Alphabet Inc.
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VOORTGANG ENGAGEMENT


