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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Siemens Healthineers (SH) is in 2018 naar de beurs gegaan. We zijn de dialoog
aangegaan om de onderneming aan te zetten tot de publicatie van een
duurzaamheidsverslag en de formulering van milieubeleid, inclusief CO2-
reductiedoelen.

ACHTERGROND
Na verkennende gesprekken in 2018 kozen we voor proactief engagement om
te bereiken dat SH haar eigen duurzaamheidsbeleid formuleert en de
verschaffing van materiële ESG-informatie verbetert. Een belangrijk punt is met
name de CO2-uitstoot, want de onderneming krijgt een relatief lage ESG-score
van MSCI ESG, een van onze primaire dataleveranciers.

ENGAGEMENTTHEMA
x G: ESG-informatieverschaffing
x E: CO2-voetafdruk

ENGAGEMENTDOELEN
x Beter inzicht in het duurzaamheidsbeleid van SH en beoordelen in hoeverre

het beleid van het moederbedrijf Siemens ook geldt voor SH. Siemens wil in
2030 CO2-neutraal zijn.

x Aanbeveling om een duurzaamheidsverslag te publiceren en/of de
verschaffing van ESG-informatie te verbeteren. Het duurzaamheidsverslag is
noodzakelijk om de ESG-risico’s beter te kunnen begrijpen en beoordelen.

x De onderneming geadviseerd om milieudoelen te stellen, vooral voor de
vermindering van CO2-uitstoot.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Sinds de eerste e-mail in 2018 communiceren we rechtstreeks met Investor

Relations (IR) van SH. De engagement werd onder de aandacht gebracht
van de CEO/CFO.

x Wij hebben het belang van de ESG-rating en CO2-voetafdruk voor ons
toegelicht. SH wilde aanvankelijk het duurzaamheids-beleid in de tweede
helft van 2019 publiceren. Wij hebben aangeboden om feedback te leveren
op de conceptversie, om inzicht te geven in de verwachtingen van
beleggers.

x Begin 2019 meldde IR dat het duurzaamheidsverslag mogelijk werd
vertraagd/minder prioriteit kreeg omdat SH al in het duurzaamheidsverslag
van het moederbedrijf aan bod kwam.

x Later dat jaar hebben we gevraagd om een update over dit verslag en
daarbij aangegeven dat gebrek aan informatie onze ESG-analyse
belemmerde en de ESG-ratings van MSCI en Sustainalytics drukte. Ook
stelden we specifieke vragen over het milieubeheer, productgovernance en
bestrijding van omkoping en corruptie om te bepalen hoe groepsbeleid van
Siemens van toepassing is op SH.

x In september 2019 maakte SH bekend dat jaar geen eigen
duurzaamheidsverslag te publiceren omdat de opname van de ESG-
gegevens in het verslag van het moederbedrijf de toegevoegde waarde
beperkte.

x Eind 2019 hebben we SH gewezen op het belang van informatieverstrekking
over ESG en gevraagd om CO2-neutraliteit als doel te formuleren. SH liet
hierop weten dat er een ESG-project was gestart gericht op publicatie van
een duurzaamheidsverslag in 2021.

x In augustus 2020 meldde de onderneming ons dat in het beloningsbeleid
KPI’s voor ESG zullen worden opgenomen.

x Begin 2021 publiceerde SH duurzaamheidsdoelen m.b.t. kwaliteit van leven,
realisatie van CO2-neutraliteit in 2030 en bevordering van diversiteit en
inclusiviteit.

VERVOLGSTAP
x Het eerste duurzaamheidsverslag beoordelen en bepalen of wij over

bepaalde onderwerpen in gesprek willen gaan.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Siemens Healthineers maakt 
medische apparatuur en heeft een 
sterke positie op het gebied van 
beeldvorming en diagnostiek

LAND
Duitsland

SECTOR
Gezondheidszorg

MARKTKAPITALISATIE
EUR 55 mld

VRAAGSTUK
Onvoldoende informatieverstrekking 
over ESG

Geen eigen milieubeleid; beleid van 
moedermaatschappij is leidend

MATERIALITEIT
Beide risico’s zijn materieel. Als 
belegger in Healthineers willen wij 
de risico’s en kansen voor de 
onderneming kunnen beoordelen. 
Bovendien beschouwen wij 
informatieverstrekking als een 
goede manier om te communiceren 
hoe duurzaamheid 
ondernemingsbreed is ingebed in de 
activiteiten.

RISICO
x ESG-informatieverschaffing
x Ontbreken van milieubeleid

MSCI ESG/
SUSTAINALYTICS RESEARCH
UN Global Compact: Nee
ESG Rating: BB (MSCI); 50/100 
(Sustainalytics)

Siemens 
Healthineers AG
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