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Engagement Factsheet

Equinor

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Equinor is een van de grootste wereldwijde energiebedrijven, actief in Noorwegen
en internationaal. Het bedrijf is een belangrijke partij in de energietransitie en om
de Parijs klimaatdoelen te behalen.

ACHTERGROND
Met Equinor zijn we rechtsreeks in dialoog en daarnaast ook als onderdeel van een
gezamenlijke groep beleggers - als ondersteunende belegger - in het Climate
Action 100+ initiatief (CA100+). Als internationaal energiebedrijf heeft Equinor
invloed op de energietransitie en zij heeft de ambitie om een voorloper te zijn. Wij
ondersteunen Equinor in die ambitie. In april 2019 heeft Equinor samen met de
beleggers van het CA100+ initiatief een gezamenlijk statement uitgebracht met de
stappen die het bedrijf zal zetten om de Parijsdoelen te behalen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Klimaatverandering strategie

ENGAGEMENTDOELEN
x We stimuleren Equinor, zowel individueel als collectief, om de stappen uit het

gezamenlijke statement van de Climate Action100+ beleggers en Equinor te
implementeren, om zo bij te dragen aan de realisatie van de doelen van het
Parijs Klimaatakkoord.

x Daarnaast stimuleren we Equinor om ook haar indirecte emissie uitstoot (scope
3) activiteiten mee te nemen in haar klimaatambities.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In april 2019 is een gezamenlijk statement uitgebracht door Equinor en de

beleggers van het CA100+ initiatief (waaronder Kempen), waarin het bedrijf
aangeeft stappen te nemen om de doelen van Parijs te halen. Het gaat om
stappen op het gebied van:
+ Stress testen van haar bedrijfsmodel op klimaatrisico's.
+ Klimaat gerelateerde ambities opstellen (geen scope 3 emissies) voor na

2030, inclusief het regelmatig reviewen van haar klimaattargets en -ambities;
en deze in 2020 te publiceren.

+ De targets relateren aan de beloning voor het bestuur en werknemers.
+ Verdere klimaatmaatregelen te beoordelen om de doelen van Parijs te

behalen, inclusief maatregelen van de waardeketen (waaronder
eindproducten, oftewel scope 3 emissies).

+ Het beoordelen of de lidmaatschappen van brancheverenigingen niet in
conflict zijn met het klimaatbeleid.

VERVOLGSTAPPEN
x Equinor stimuleren om de stappen uit het gezamenlijk statement te

implementeren.
x Via de continue dialoog Equinor te stimuleren om ook haar indirecte emissie

uitstoot (scope 3) activiteiten mee te nemen in haar klimaatstrategie en -
ambities.

VOORTGANG
ENGAGEMENT MIJLPAAL SDG

ONDERNEMING
x Equinor is een Noors 

energiebedrijf.

LAND
Noorwegen

SECTOR
Olie en gas

MARKTKAPITALISATIE
Large cap

VRAAGSTUK
Equinor is een wereldwijd 
energiebedrijf en een belangrijke 
speler in de energietransitie.

MATERIALITEIT
x Potentiele schending van 

milieustandaarden, 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'.
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