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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
MTN is actief in een groot aantal opkomende markten. Naleving van
mensenrechten en bescherming van digitale rechten zijn voor MTN belangrijke
onderwerpen. Kempen voert namens Investor Alliance on Human Rights de
dialoog met MTN.

ACHTERGROND
MTN kampt in meerdere landen waar de onderneming actief is, met problemen
op het vlak van online mensenrechten. Deze materie is complex, want
belangen van stakeholders (overheden, toezichthouders,
burgerrechtenorganisaties, media) zijn soms tegenstrijdig. Op sommige
markten is het dataverkeer moeilijk beheersbaar omdat MTN geen
zeggenschap over de toegang tot internationale diensten (inclusief sociale
media) heeft. MTN is ervoor verantwoordelijk dat de voordelen van
connectiviteit niet worden ondermijnd door activiteiten die het gebruik van
digitale technologieën beperken om de kwaliteit van leven te verbeteren.

ENGAGEMENTTHEMA’S
x Mensenrechten, digitale rechten.

ENGAGEMENTDOELEN
x Verbetering van beleid en usances inzake governance, privacy en vrijheid

van meningsuiting, in lijn met de aanbevelingen van Ranking Digital Rights
(RDR).

ENGAGEMENTRESULTATEN
x MTN heeft ons een brief gestuurd waarin CEO Rob Shuter de door ons

aangekaarte punten van zorg onderkent.
x MTN neemt maatregelen om het beleid inzake mensenrechten en digitale

rechten te versterken en brengt verslag uit over de scores van Ranking
Digital Rights. Deze scores beschouwen we als positief.

x We waren teleurgesteld over de reactie van MTN op de internetblokkade in
Iran in december 2019 en hadden verwacht dat MTN meer zou doen, al zijn
we ons bewust van de moeilijke positie van MTN als
minderheidsaandeelhouder in de Iraanse joint venture.

VERVOLGSTAPPEN
x We zouden graag zien dat MTN meer informatie over de naleving van

mensenrechten verschaft, onder meer of MTN risicoanalyses uitvoert voor
nieuwe en bestaande diensten en bij het betreden van nieuwe markten.

x Grotere transparantie hoe met gebruikersgegevens, en externe verzoeken
voor het gebruik daarvan, wordt omgegaan.

x Monitoring van de indicatoren van Ranking Digital Rights om de activiteiten
van MTN te volgen.

x Vergelijking van het beleid en de activiteiten van MTN met die van andere
telecomaanbieders met vergelijkbare activiteiten.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
MTN Group Ltd verleent mobiele 
telecomdiensten in Zuid-Afrika, 
Nigeria, Ghana, Kameroen, 
Ivoorkust, Oeganda, Syrië en 
Soedan. De omzet is merendeels 
afkomstig uit Zuid-Afrika en Ghana. 
MTN heeft ook een joint venture in 
Iran.

LAND
Zuid-Afrika

SECTOR
Communicatiediensten

MARKTKAPITALISATIE
ZAR 157 miljard 

VRAAGSTUK
Naleving van mensenrechten en 
bescherming van digitale rechten.

MATERIALITEIT
Ondermijning van de voordelen van 
connectiviteit zal de omzet en 
mogelijk het risicoprofiel van MTN 
negatief beïnvloeden.

RISICO’S
Gebrekkige bescherming van 
mensen- en digitale rechten vormt 
een reputatierisico en kan voor 
(potentiële) klanten en andere 
stakeholders een punt van kritisch 
onderzoek zijn.

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