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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Equinor is een van de grootste internationale elektriciteitsmaatschappijen en is
actief in Noorwegen en de rest van de wereld. De onderneming speelt een
belangrijke rol bij de energietransitie en het realiseren van de doelen van het
Klimaatakkoord van Parijs.

ACHTERGROND
Wij voeren zowel rechtstreeks als samen met de Climate Action 100+-
beleggers een dialoog met de onderneming. Equinor heeft als internationale
energiemaatschappij een grote impact op de energietransitie en wil op
klimaatgebied toonaangevend worden binnen de sector. Wij ondersteunen
deze ambitie van Equinor. In de eerste helft van 2020 heeft Equinor een
vernieuwde klimaatstrategie gepubliceerd, met ambitieuze doelen voor het
realiseren van een lage CO2-uitstoot in 2050.

ENGAGEMENTTHEMA
x Strategie voor klimaatverandering

ENGAGEMENTDOELEN
x Wij stimuleren Equinor zowel rechtstreeks als in groepsverband om de

stappen die zijn geformuleerd in de gezamenlijke verklaring te
implementeren en zo bij te dragen aan het realiseren van de doelen uit het
Klimaatakkoord van Parijs.

x Daarnaast moedigen wij Equinor aan om ook doelen te stellen voor de
vermindering van de indirecte uitstoot (scope 3).

ENGAGEMENTRESULTATEN
In april 2020 heeft Equinor een vernieuwde en ambitieuze klimaatstrategie
gepubliceerd:
x Wereldwijde activiteiten uiterlijk in 2030 CO2-neutraal.
x Netto CO2-intensiteit (inclusief scope 3-uitstoot) uiterlijk in 2050 ten minste

halveren.
x Capaciteit voor duurzame energie tot 2026 tenminste vertienvoudigen en

een van de grootste producenten van offshore-windenergie ter wereld
worden.

Ook heeft de onderneming maatregelen die werden genoemd in de
gemeenschappelijke verklaring van Equinor en de CA100+-beleggers (met
inbegrip van Kempen) uit 2019 doorgevoerd en aangegeven dat stappen
worden genomen om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te
realiseren. In de verslagen geeft de onderneming aan dat zij:
x Stresstests heeft uitgevoerd om de impact van het bedrijfsmodel op

klimaatrisico's te bepalen.
x Klimaat gerelateerde ambities heeft opgesteld voor na 2030, zoals

frequente beoordeling van de klimaatdoelen en -ambities. Deze worden
uiterlijk in 2020 gepubliceerd.

x De beloning van het management en medewerkers heeft gekoppeld aan
klimaatdoelen.

x Verdere klimaataanpassingsmaatregelen met het oog op de doelen van het
Klimaatakkoord van Parijs heeft beoordeeld, waaronder maatregelen
binnen de waardeketen (onder meer m.b.t. de scope 3-uitstoot van
eindproducten).

x Toetst of het lidmaatschap van brancheorganisaties niet strijdig is met het
eigen klimaatbeleid.

VERVOLGSTAPPEN
x Equinor stimuleren om te streven naar netto nul uitstoot, met inbegrip van

de indirecte scope 3-uitstoot, in uiterlijk 2050.

VOORTGANG ENGAGEMENTMIJLPAAL

ONDERNEMING
Equinor is een Noorse 
elektriciteitsmaatschappij. 

LAND
Noorwegen

SECTOR
Olie en gas

MARKTKAPITALISATIE
Large-cap

VRAAGSTUK
Equinor is een mondiaal opererende 
elektriciteitsmaatschappij en speelt 
een belangrijke rol bij de 
energietransitie.

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: 
‘Bedrijven dienen initiatieven te 
ondernemen om een grotere 
verantwoordelijkheid voor het milieu 
te  bevorderen’.
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