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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Novo Nordisk kan, evenals andere ondernemingen binnen de farmaciesector
en samen met belangrijke stakeholders, zoals leveranciers, de academische
wereld en overheden, een cruciale rol spelen tijdens het herstel van COVID-19.
Patiënten die insuline en andere door Novo Nordisk geproduceerde medicijnen
gebruiken, hebben behoefte aan zekerheid dat de leverbaarheid van deze
middelen niet wordt onderbroken. Wij wilden inzicht krijgen in hoe Novo
Nordisk haar rol wil gaan spelen. Verder is de manier waarop Novo Nordisk,
als vooraanstaand wereldwijd opererend farmacieconcern,
verkoopstimulansen vaststelt medebepalend voor de toon van de wereldwijde
best practices. Wij hebben ook een dialoog met de onderneming gevoerd over
dit onderwerp.

ACHTERGROND
Ons engagement met Novo Nordisk over verantwoord herstel van COVID-19
maakt deel uit van een door ons aangevoerd en gecoördineerd gezamenlijk
initiatief met vier andere belegger en de Access to Medicine Foundation.
Voordat de pandemie uitbrak, spraken wij met Novo Nordisk om de
onderneming ertoe te bewegen de beoordelingsperiode voor verkopers
wereldwijd te verlengen tot ten minste 12 maanden.

ENGAGEMENTTHEMA
x Governance – verkoopstimulansen en herstel van COVID-19

ENGAGEMENTDOELEN
x Verlenging van de beoordelingsperiode voor verkoopmedewerkers
x Ervoor zorgen dat de onderneming haar verantwoordelijkheid nakomt in de

context van de wereldwijde COVID-19-pandemie en het herstel hiervan

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Het investor relations-team van de onderneming heeft stappen genomen

naar aanleiding van onze eerste engagementbrief over verkoopstimulansen,
maar meer duidelijkheid over wanneer de beoordelingsperiodes voor
verkoopmedewerkers worden verlengd zou welkom zijn.

x De onderneming heeft op korte termijn een gesprek met de Chief
Sustainability Officer en het Investor Relations Team geregeld. Tijdens het
gesprek, waaraan een groep van vier beleggers deelnam, werden onze
vragen over het waarborgen van de gezondheid van medewerkers, het
nakomen van contracten met leveranciers en het waarborgen van een
stabiel aanbod van medicijnen voor klanten beantwoord. Novo Nordisk
heeft onlangs haar nieuwe strategie Defeat Diabetes gelanceerd. Deze
strategie richt zich op preventie, beschikbaarheid van insuline en
samenwerking (Partnering for Change). De onderneming heeft de prijs van
menselijke insuline verlaagd van USD 4 naar USD 3 per flacon en waarborgt
beschikbaarheid voor niet-verzekerde personen wereldwijd.

x De onderneming werkt ook samen met andere partners aan het ontwikkelen
en op grote schaal toepassen van testen op antistoffen en heeft bijna vijf ton
ethanol, een essentieel ingrediënt van handontsmettingsmiddel,
geschonken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.

x Wij hebben de onderneming laten weten dat we ook met belangrijke
concurrenten hebben gesproken over verkoopstimulansen en dat sommige
verder zijn met het toepassen van langere beoordelingsperiodes.

VERVOLGSTAPPEN
x Voortzetting van de engagement over samenwerking met belangrijke

sectorgenoten en andere stakeholders om het testen op antistoffen te
bevorderen.

x Input leveren over hoe de onderneming de bijdrage aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen beter kan gaan meten.

x Aandacht blijven geven aan stimulansen voor verkopers en daarmee
verband houdende beoordelingsperiodes.
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MATERIALITEIT
Novo Nordisk hecht veel belang aan 
verantwoorde bedrijfsvoering. Dit 
komt onder meer tot uiting in de 
MSCI ESG-rating van AAA. De 
onderneming levert medicijnen voor 
patiënten met diabetes, obesitas, 
hemofilie en groeistoornissen en 
voor hormoonsuppletie. Omdat de 
onderneming wereldwijd is 
vertegenwoordigd, is de wijze 
waarop verkoopstimulansen worden 
gegeven relevant voor de hele 
sector. Novo Nordisk richt zich 
weliswaar niet op de behandeling 
van virusziekten, maar werkt wel 
aan testen op antistoffen en kan 
ethanol - een essentieel ingrediënt 
voor handreinigingsmiddelen -
leveren.  
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