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Factsheet over Stemmen

Klimaat

BEWEEGREDENEN OM TE STEMMEN
Als actief aandeelhouder stemmen we op aandeelhoudersvergaderingen (AVA) van
bedrijven waarin we beleggen. Het is een ideale gelegenheid om onze aanpak op
het gebied van klimaatverandering tot uiting te brengen. Het is ook een manier om
bedrijven te stimuleren hun activiteiten in lijn te brengen met de doelen van het
Klimaatakkoord van Parijs.

ACHTERGROND
In 2017 en 2018 stemde Kempen voor de aandeelhoudersresolutie van Follow This
op de AVA van Shell om de indirecte uitstoot (Scope 3), veroorzaakt door het
gebruik van Shellproducten, in de berekening van de kwantitatieve doelen voor
broeikasreductie mee te nemen. Shell heeft signifcante vooruitgang geboekt. Er
zijn het afgelopen jaar meerdere aandeelhoudersresoluties geweest op de AVA’s
van soortgelijke olie- en gasbedrijven. We hebben ook voor deze klimaatresoluties
gestemd op de AVA’s van Equinor en BP, daarnaast hebben we tegen het
management van ExxonMobil gestemd op hun AVA omdat zij de klimaatresolutie
van de AVA agenda hebben afgehaald.

THEMA
x Strategie klimaatverandering

STEMDOELEN
x Stemmen in lijn met Kempen’s klimaatbeleid en olie- en gasbedrijven te

stimuleren hun activiteiten in lijn te brengen met de doelen van het
Klimaatakkoord van Parijs.

STEMRESULTATEN
x In 2017 en 2018 hebben we voor de klimaatresolutie van Follow This gestemd op

de AVA van Shell, om de onderneming te stimuleren om met korte, midden- en
langetermijntargets te komen voor haar activiteiten, inclusief de
energieproducten voor haar klanten (scope 3). We hebben Shell inmiddels
goede progressie zien maken op dit gebied.

x In 2019 stonden er ook vergelijkbare klimaatresoluties bij andere olie- en
gasbedrijven op hun AVA: Equinor, BP en oorspronkelijk ook ExxonMobil. We
hebben voor deze klimaatresoluties gestemd op de AVA’s van Equinor en BP,
omdat zij in lijn waren met ons klimaatbeleid – daarbij is het consistent met ons
stemgedrag op eerdere AVA’s van Shell.

x ExxonMobil heeft de klimaatresolutie laten verwijderen van haar AVA, hoewel
deze in lijn was met de andere klimaatresoluties. Omdat deze actie tegenstrijdig
is met onze visie op hoe we verwachten dat bedrijven omgaan met
klimaatverandering, hebben we tegen het management van het bedrijf gestemd
om zo het signaal af te geven dat het bedrijf een gebrek aan klimaatambitie
toont.

VERVOLGSTAPPEN
x We vervolgen onze dialoog met de bedrijven, rechtstreeks en collectief via het

Climate Action 100+ initiatief, om hen te stimuleren in de energietransitie naar
een klimaatneutrale economie.

SDG

BEDRIJVEN
Royal Dutch Shell, BP, Equinor en
ExxonMobil.

LANDEN
Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
Noorwegen, Verenigde Staten

SECTOR
Olie en gas

MARKTKAPITALISATIE
Large cap

VRAAGSTUK
De grote olie- en gasbedrijven
hebben als grote emissie-uitstoters
een belangrijke rol te vervullen in 
de energietransitie. 

MATERIALITEIT
Potentiële schending van 
milieustandaarden, 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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