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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Hikma Pharmaceuticals ontwikkelt en verkoopt farmaceutische producten. Van
MSCI ESG en Sustainalytics kreeg Hikma de ratings ‘BBB’ en ‘high risk’. Deze
laatste rating houdt primair verband met de kwalificatie van de sector door
Sustainalytics als risicovol. Binnen de sector behoort Hikma tot het hoogste
kwartiel. We signaleerden meerdere verbeterpunten voor Hikma, vooral met
betrekking tot de verschaffing van informatie over governancekwesties.

ACHTERGROND
We analyseerden de redenen voor de rating ‘high risk’ en gingen met Hikma in
discussie of verbeteringen haalbaar waren. We stelden verschillende punten
vast op het vlak van governance die voor verbetering vatbaar waren en
bespraken deze met Hikma. De meer gedetailleerde informatie deelden we
met Sustainalytics.

ENGAGEMENTTHEMA’S
x Productgovernance, ethisch gedrag, toegang tot basisdiensten

ENGAGEMENTDOELEN
x Beter inzicht in productgovernance (certificering).
x Controle van informatieverschaffing over ethisch gedrag.
x Evaluatie van beleid inzake toegang tot basisdiensten.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Goedkeuring door instanties als de Amerikaanse FDA en het Europees

Geneesmiddelenbureau (EMA) vinden we relevanter dan ISO 9001-
certificering. Van de fabrieken van Hikma worden er 11 door de FDA en 11
door de EMA geïnspecteerd. De inspecties vinden minstens één keer per
jaar plaats.

x Hikma legde de nadruk op relevant beleid inzake ethisch gedrag, inclusief
klokkenluidersbeleid. Dit leidde tot een hogere score van Sustainalytics op
het onderdeel ‘Ethische marketing en promotie’ dat aan productgovernance
is gerelateerd. We waren het eens met de suggesties van Sustainalytics
voor beleid om de elementaire toegang tot geneesmiddelen te verbeteren.
Hikma en Sustainalytics verschilden echter van mening over het belang van
verschillende programma’s.

x MSCI ESG heeft de rating van Hikma verhoogd van ‘BBB’ naar ‘A’.
Verbeteringen in de programma’s voor personeelsmanagement en de
governancestructuur lagen hieraan ten grondslag. Onze
engagementinitiatieven en de proactieve benadering van ESG-
dataleveranciers door Hikma droegen ook bij aan de opwaardering.

VERVOLGSTAP
x Op basis van nieuwe informatie van Sustainalytics en Hikma zullen we

evalueren of het ESG-profiel verder is verbeterd.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Hikma Pharmaceuticals produceert 
en verkoopt generieke 
geneesmiddelen. De activiteiten zijn 
in drie segmenten ondergebracht: 
Branded Products, Injectables en 
Global Generics.

LAND
Verenigd Koninkrijk

SECTOR
Gezondheidszorg

MARKTKAPITALISATIE
Smallcap

VRAAGSTUK
We signaleerden meerdere 
gebieden waarop verbetering 
mogelijk was, vooral de verschaffing 
van informatie over 
governancekwesties.

MATERIALITEIT
De rating ‘high risk’ van 
Sustainalytics houdt primair verband 
met de sector waarin Hikma actief 
is. Vanwege mogelijke problemen 
op het vlak van productgovernance 
wordt de sector als risicovol gezien.

RISICO’S
x Productgovernance
x Ethisch gedrag
x Toegang tot basisdiensten

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: A

Hikma 
Pharmaceuticals
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