
in the Save As Type 

files in the File Name box.

ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR UITOEFENING VAN STEMRECHT
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 te brengen met de doelen van het
Klimaatakkoord van Parijs.

ACHTERGROND
In 2017 en 2018 stemden wij op de AvA van Shell vóór de klimaatresolutie van
Follow This, waarmee Shell werd opgeroepen om korte- en
langetermijndoelen vast te stellen voor vermindering van de CO2-uitstoot,
inclusief de indirecte uitstoot (scope 3). Wij zijn verheugd over de aanzienlijke
voortgang die Shell sindsdien heeft geboekt, onder meer door de nieuwe
klimaatambitie om uiterlijk in 2050 een netto nul uitstoot te hebben op te
nemen in het beleid. Dit is was wat wij van de onderneming hadden gevraagd.
Daarom hebben wij ons tijdens de meest recente AvA van 2020 onthouden van
stemming. Op de AvA’s van Equinor (in 2019 en 2020) en BP (in 2019) hebben
we klimaatresoluties van aandeelhouders gesteund, en tijdens de AvA van
ExxonMobil hebben we tegen bestuursvoorstellen gestemd (in 2019 en 2020).

ENGAGEMENTTHEMA
x Strategie voor klimaatverandering

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

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

STEMRESULTATEN
x In 2017 en 2018 steunden wij op de AvA van Shell een voorstel van Follow

This voor aanscherping van de klimaatstrategie en vaststelling van CO2-
reductiedoelen voor de lange, middellange en korte termijn, inclusief de
indirecte uitstoot veroorzaakt door energieproducten van Shell (scope 3).
Shell boekt sindsdien goede vooruitgang met de klimaatstrategie. In april
2020 heeft Shell de klimaatstrategie aangepast en afgestemd op de doelen
van het Klimaatakkoord van Parijs en het streven om in 2050 een netto nul
CO2-uitstoot te hebben. Wij juichen deze ambitieuze strategie toe. De
strategie is in lijn met wat wij vroegen, hoewel deze nog verder moet
worden uitgewerkt. Wij hebben daarom afgezien van stemming bij de meest
recente AvA van 2020.

x Vergelijkbare aandeelhouderresoluties over klimaatverandering stonden in
2019 en 2020 op de agenda voor de AvA van andere grote olie- en
gasmaatschappijen: Equinor, BP (alleen 2019) en ExxonMobil. We steunden
de resoluties tijdens de AvA van Equinor en BP, omdat deze in lijn zijn met
ons klimaatveranderingsbeleid.

x ExxonMobil haalde in 2019 een vergelijkbare aandeelhoudersresolutie van
de agenda van de AvA, ook al was deze in overeenstemming met de andere
klimaatresoluties. Deze actie was in strijd met wat wij van ondernemingen
verwachten op het vlak van klimaatverandering. Om aan ExxonMobil een
signaal af te geven dat de klimaatambitie van de onderneming niet
toereikend was, stemden we tegen alle bestuursvoordrachten.

VERVOLGSTAPPEN
x We zetten onze dialoog met olie- en gasconcerns voort, zowel rechtstreeks

als via Climate Action 100+, om de transitie in de energiesector naar een
lage CO2-uitstoot te stimuleren.

ONDERNEMING
Royal Dutch Shell, BP, Equinor en 
ExxonMobil.

LAND
Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
Noorwegen, VS

SECTOR
Olie en gas

MARKTKAPITALISATIE
Large-cap

VRAAGSTUK
Grote olie- en gasbedrijven behoren 
tot de grootste uitstoters van 
broeikasgas. Als zodanig is voor hen 
een belangrijke rol in de 
energietransitie weggelegd.

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’.
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