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Dit rapport biedt een 
samenvatting van de 
stewardshipactiviteiten 
uitgevoerd door EOS binnen 
Federated Hermes namens PNO 
Media. Het bespreekt belangrijke 
thema’s die enkele van onze 
intensieve engagementen met 
ondernemingen in het 2e kwartaal van 
2021 toelichten. Het omvat zowel het 
proactieve engagement als het 
reactieve engagement op basis van 
het IMVB-convenant. Het rapport 
biedt daarnaast informatie over 
stemadviezen en de stappen die 
we hebben genomen ter 
bevordering van wereldwijde 
best practices.
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Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

EOS selecteert elk jaar zo’n 400 ondernemingen voor zijn Engagement Programma, waar het 
zijn proactieve engagement op focust. Wij selecteren deze ondernemingen door de 
samengevoegde portefeuilles van onze klanten te screenen inzake: omvang van de belegging, 
materialiteit van de risico’s/vraagstukken die wij via onze screening hebben vastgesteld en de 
haalbaarheid van het engagement. Meestal betreft het engagement met ondernemingen 
meerdere onderwerpen tegelijk, en waar mogelijk worden ze gekoppeld aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals, SDG’s). Op de volgende 
pagina’s belichten wij enkele voorbeelden van onze engagementactiviteiten, in het bijzonder 
rond de focusthema’s van PNO Media: klimaat, water en voedselveiligheid.

Proactief engagement

ondernemingen
96

Australië en Nieuw-Zeeland 1,0%
Ontwikkeld Azië 9,0%
Opkomende en ontwikkelende markten 11,0%
Europa 29,0%
Noord-Amerika 32,0%
VK 14,0%

Milieu 30,5%
Sociaal en ethisch 25,5%
Ondernemingsbestuur 28,0%
Strategie, risico en communicatie 16,0%

Doelstellingen en vraagstukken wat betreft 
het engagement per thema

Engagementen per regio

doelstellingen en
 vraagstukken

275

*OVERIGE

Verdeling van de 
vraagstukken en 

doelstellingen in het 
2e kwartaal van 2021 

dat verband hield 
met één of meer 

SDG’s 

Geen 
armoede

Minder 
ongelijkheid

Geen 
honger

Duurzame steden en 
gemeenschappen

Goede 
gezondheid
en welzijn

Verantwoorde 
consumptie en productie

Kwaliteitson-
derwijs

Klimaatactie

Gendergelijkheid Leven in het 
water

Schoon water en 
sanitaire 
voorzieningen

Leven op het land

Betaalbare en 
duurzame energie

Vrede, gerechtigheid 
en krachtige 
instellingen

Eerlijk werk en 
economische 
groei

Partnerschap om 
doelstellingen te 
bereiken

Industrie, innovatie en 
infrastructuur

68
van de vraagstukken en 
doelstellingen waarbij we 
betrokken waren in het 2e kwartaal 
van 2021 hielden verband met een 
of meer van de SDG's

Het afgelopen 
kwartaal is er met 
96 ondernemingen 
engagement 
gevoerd binnen de 
portefeuilles van 
Pensioenfonds PNO 
Media met circa 
275 doelstellingen 
en vraagstukken.

*  Dit vormt een aandeel van de vraagstukken 
en doelstellingen in het kader van de 
overige SDG's.
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EOS startte begin 2017 de dialoog over klimaatverandering 
met het Japanse energiebedrijf Inpex, toen we het bedrijf 
uitdaagden om zijn langetermijnstrategie duidelijk te 
formuleren en daarbij aandacht te besteden aan 
klimaatverandering en gestrande activa. Inpex ontwikkelt 
upstream olie- en gasprojecten, wat betekent dat de overgang 
naar een koolstofarme economie van bijzonder belang is. Bijna 
20% van het bedrijf is in handen van het Japanse ministerie 
van Economie, Handel en Industrie, wat het volgens ons 
moeilijker zou kunnen maken voor de strategie van het bedrijf 
om af te wijken van het energiebeleid van de regering. 
In 2018 en 2019 zetten we onze betrokkenheid voort door opnieuw 
onze mening te delen dat de doelstelling van het bedrijf om het 
aandeel hernieuwbare energie tegen 2040 te verhogen tot 10% 
van zijn portefeuille, weinig ambitieus leek. In een gesprek met het 
bedrijf begin 2020 hebben wij herhaald dat het een ambitieuzere 
doelstelling moet vastleggen dan de broeikasgasemissies tegen 
2030 met 28% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 
2013. We hebben de onderneming ook uitgedaagd om zich tegen 
2050 het doel te stellen koolstofneutraal te zijn, zoals haar 
sectorgenoten wereldwijd.

CASESTUDY 

Inpex

Inpex heeft zijn informatieverstrekking over klimaatverandering de 
afgelopen jaren verbeterd, met meer gedetailleerde 
scenarioanalyses. Tijdens een vergadering met de onderneming 
begin 2021 waren we blij met de aankondiging dat de onderneming 
een doelstelling voor 2050 wilde bereiken om voor Scopes 1 en 2 
koolstofneutraal te zijn, met aanvullende doelstellingen voor methaan 
en affakkelen. De onderneming heeft ook plannen om het afvangen 
en opslaan van koolstof, een waterstofbedrijf, koolstofrecycling en 
hernieuwbare energie te promoten. We hebben gezegd dat we 
graag een ambitieuze doelstelling voor Scope 3-emissies zouden 
zien, en hebben de onderneming aangemoedigd om een 
doelstelling voor 2030 na te streven waarbij ze de absolute emissies 
vermindert, aangezien de huidige doelstelling voor 2030 draait rond 
het verminderen van de koolstofintensiteit. We blijven hierover met 
Inpex in gesprek, evenals over haar plannen voor kapitaaluitgaven en 
de uitbreiding van duurzame energie in haar portefeuille. 

We hebben onze betrokkenheid in 2018 en 2019 
voortgezet, toen we opnieuw onze mening deelden 
dat de doelstelling van de onderneming om het 
aandeel hernieuwbare energie tegen 2040 te 
verhogen tot

10% van haar portefeuille, 
weinig ambitieus leek.

CASESTUDY 

Tyson Foods 

We hebben contact opgenomen met deze Amerikaanse 
leverancier van gevogelte, rundvlees en varkensvlees en het 
bedrijf gevraagd zijn vooruitgang te toetsen aan een duidelijk 
wereldwijd beleid inzake antimicrobiële resistentie (AMR) voor alle 
eiwitlijnen en dit openbaar te maken.Tyson Foods houdt zich aan zijn 
"nooit antibiotica"6 standpunt voor kip voor sommige, maar niet 
alle, van zijn merken en het heeft aangegeven dat het zijn 
berichtgeving duidelijker wil maken.In haar duurzaamheidsverslag 
over 2020 heeft de onderneming bekendgemaakt dat zij haar 
eerste wereldwijde dierenwelzijnsevaluatie heeft voltooid. 
Tijdens een vergadering met het team voor duurzaamheid en 
wereldwijde impact in augustus 2021 hebben we er bij de 
onderneming op aangedrongen duidelijk te maken hoe zij aankijkt 
tegen het risico dat AMR voor haar onderneming inhoudt en hebben 
we de onderneming aangemoedigd om meer informatie te 
verschaffen over de scope van dieren die zonder antibiotica worden 
behandeld ten opzichte van dieren die op traditionele wijze met 
antibiotica worden behandeld. Tyson Foods ziet de vraag van klanten 
naar antibioticavrij ("no antibiotics ever") vlees toenemen, en in 
overeenstemming met ons verzoek aan de onderneming om een 
wereldwijd AMR-beleid op te stellen, hebben we de onderneming 
aangemoedigd om aan te tonen dat internationale leveranciers het 
beleid naleven, vooral in landen met minder strenge normen voor 
antibioticagebruik.

CASESTUDY 

McDonald’s

We zijn in 2017 begonnen met gesprekken met fastfoodketen 
McDonald's over AMR in zijn toeleveringsketen van kip en 
hebben ons geconcentreerd op de vooruitgang die McDonald's 
boekt in het elimineren van de meest prioritaire kritisch 
belangrijke antibiotica (Highest Priority Critically Important 
Antimicrobials of HPCIA's). De onderneming heeft het voortouw 
genomen bij de ontwikkeling van antibioticabeleidslijnen en 
heeft HPCIA's verbannen in haar toeleveringsketen voor kip in 
Australië, Brazilië, Canada, Europa, Japan, Zuid-Korea en de VS. 
Het doel van McDonald's is dat alle geserveerde kip tegen 2027 
vrij is van HPCIA's. 
McDonald’s heeft een beleid voor rundvlees gepubliceerd en werkt 
aan de ontwikkeling van beleidslijnen voor antibioticagebruik in zijn 
toeleveringsketen voor varkensvlees. We hebben gevraagd hoe de 
onderneming de reikwijdte van haar beleid inzake antibioticagebruik 
verder zal uitbreiden, onder meer door duidelijke doelstellingen en 
tijdslijnen voor de uitvoering te specificeren en transparanter te zijn 
over de vorderingen. We hebben ook gevraagd hoe de 
onderneming haar leveranciers controleert op de toezeggingen die 
zij heeft gedaan. 

We hebben geadviseerd om op de jaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering van 2021 een voorstel van de 
aandeelhouders over het gebruik van antibiotica te steunen. Hoewel 
we erkennen dat de onderneming het voortouw heeft genomen bij 
de ontwikkeling van beleidslijnen inzake antibioticagebruik, zijn we 
van mening dat meer openheid over de uitvoering, de reikwijdte en 
het effect van haar bestaande beleidslijnen voor haar 
toeleveringsketens van kip en rundvlees/zuivel, alsook een beter 
inzicht in de economische gevolgen van het overmatig gebruik van 
antibiotica, zoals in het voorstel wordt gespecificeerd, zou helpen om 
sneller vooruitgang te boeken.
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Geen verandering

Positieve vooruitgang
(engagement is dit 
jaar al minstens één 
mijlpaal gevorderd)

Milieu

Onderne-
mings-

bestuur

35
Strategie, risico 

en communi-
catie

Maatschap- 
pelijk en 

ethisch
38

58

92153

65

105

112

Engagementvooruitgang 1 januari – 30 september 2021
We hebben in het derde kwartaal van 2021 aanzienlijke vooruitgang geboekt inzake de verwezenlijking van 
engagementdoelstellingen in de diverse regio's en thema's. Bij 34% van onze engagementen was er een vooruitgang van 
minstens één mijlpaal. De volgende grafiek laat zien hoeveel vooruitgang er is geboekt bij het bereiken van de mijlpalen die 
voor elk engagement zijn vastgesteld.
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Bedrijven die momenteel zijn aangeduid als bedrijven met een aanzienlijke negatieve impact 

Bedrijf UNGC OESO UNGP

Vooruit-
gang** 
(Ja / Nee /  
Betrokken-
heidspro-
bleem***)

Laatste 
actie

aantal 
acties**

Danske Bank A/S Principe 10: Bedrijven 
dienen elke vorm van 
corruptie tegen te gaan, 
inclusief afpersing en 
omkoping

Hoofdstuk VII 
– Bestrijding van 
corruptie, omko-
pingsverzoeken, en 
afpersing

N/A Nee 18/01/21 3

Energy Transfer 
LP

Principe 1: Bedrijven 
dienen de internationaal 
aanvaarde mensenrechten 
te steunen en te 
respecteren

Hoofdstuk IV – 
Mensenrechten

Principes 11 tot 15 – Respect voor 
de mensenrechten; Principe 16 – 
Beleidverbintenis; Principe 31 – Effectieve 
buitenrechtelijke klachtenmechanismen 

Engage-
mentskwestie

18/07/2021 1

Petroleos 
Mexicanos

Principe 1: Bedrijven 
dienen de internationaal 
aanvaarde mensenrechten 
te steunen en te 
respecteren

Hoofdstuk IV – 
Mensenrechten; 
Hoofdstuk V – 
Werkgelegenheid 
en arbeidsverhou-
dingen

Principes 11 tot 15 – Respect voor 
de mensenrechten; Principe 16 – 
Beleidverbintenis; Principes 17 tot 20 – 
Due diligence inzake mensenrechten

Engage-
mentskwestie

21/07/21 2

PG&E Corp Principe 1: Bedrijven 
dienen de internationaal 
aanvaarde mensenrechten 
te steunen en te 
respecteren

Hoofdstuk IV – 
Mensenrechten

Principes 11 tot 15 – Respect voor 
de mensenrechten; Principe 16 – 
Beleidverbintenis; Principes 17 tot 20 – 
Due diligence inzake mensenrechten

Engage-
mentskwestie

30/11/20 1

Wells Fargo 
& Co

Principe 10: Bedrijven 
dienen elke vorm van 
corruptie tegen te gaan, 
inclusief afpersing en 
omkoping

Hoofdstuk VII 
– Bestrijding van 
corruptie, omko-
pingsverzoeken, en 
afpersing 

N/A Nee 23/04/21 1

**Over een voortschrijdende periode van 12 maanden 
***Een engagementdoelstelling is een specifieke, meetbare verandering die binnen de onderneming wordt gedefinieerd. We meten hun vooruitgang en 
rapporteren hierover. Een engagementprobleem is echter een onderwerp dat wij in het kader van een engagementgesprek met een onderneming aan de orde 
hebben gesteld, maar waar wij niet precies hebben gedefinieerd welk resultaat we willen bereiken. Daarom volgen wij niet systematisch de vorderingen met 
betrekking tot de engagementsproblemen.

IMVB – screenings- en engagementmethodiek
Onze engagement-dienstverlener, EOS binnen Federated Hermes (‘EOS’), screent onze beursgenoteerde aandelen en 
bedrijfsobligaties voor ondernemingen die:  

 A In strijd handelen met de UN Global Compact Principles, en/of 

 A ernstige negatieve effecten hebben voor mens, maatschappij en milieu met betrekking tot thema’s zoals gedefinieerd door 
de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

We geven prioriteit aan negatieve effecten op basis van hun schaal, reikwijdte en mate van onomkeerbaarheid. In 
overeenstemming met het IMVB-convenant maken we verder onderscheid tussen ondernemingen met huidige of potentiële 
saillante* negatieve effecten. 

Ondernemingen die betrokken zijn bij vroegere of huidige activiteiten die momenteel saillante negatieve effecten hebben, 
worden geclassificeerd als ‘ergste overtreders’. EOS zal met deze ondernemingen een engagement aangaan met het oog op 
het beëindigen, voorkomen of verminderen van nadelige effecten en/of het aanbieden van herstelmaatregelen door de 
onderneming. 

Ondernemingen met potentiële saillante negatieve effecten worden geïdentificeerd door middel van twee complementaire 
benaderingen: 

 A identificatie van ondernemingen in sectoren die als hoog ESG risico worden beschouwd voor het hebben van dergelijke 
ernstige nadelige effecten en met zwak beleid en/of managementsystemen om daadwerkelijke ernstige negatieve effecten 
te voorkomen, en 

 A ondernemingen die betrokken zijn bij een incident of activiteit uit het verleden of heden met een negatieve impact welke 
zou kunnen escaleren tot saillante negatieve effecten (‘ernstige overtreders’).  

Onder de randvoorwaarde van ESG-scores, klantportefeuilles en materialiteitsdrempels, zal EOS met deze deze tweede groep 
ondernemingen engagement voeren om hun beleid en/of managementsystemen te verbeteren en om te voorkomen dat ze 
escaleren tot een situatie van saillante negatieve effecten. 

We rapporteren over de voortgang die is geboekt met de ondernemingen die zijn geïdentificeerd en geprioriteerd als ‘ergste 
overtreders’. 

*De technische term ‘saillante nadelige effecten’ verwijst binnen het IMVB-convenant naar de meest ernstigste negatieve impact op samenleving en milieu, 
beoordeeld op schaal, reikwijdte en mate van onomkeerbaarheid.. 
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We hebben tijdens het afgelopen kwartaal op 70 vergaderingen (958 agendapunten) 
stemadvies uitgebracht. Op 25 vergaderingen hebben we geadviseerd tegen een of meer 
agendapunten te stemmen. Op 8 vergaderingen hebben we geadviseerd om bij wijze van 
uitzondering met het management te stemmen. Op de overige 37 vergaderingen steunden 
wij het management in alle agendapunten.

Stemoverzicht

 Structuur van de Raad 38,6%

 Beloning 36,4%

 Aandeelhoudersmotie 5,7%

 Kapitaalstructuur en dividenden 9,1%

 Artikelen wijzigen 4,5%

 Audit en boekhouding 3,4%

 Overige 2,3%

 

Wij gaven een aanbeveling om 
tegen te stemmen of zich te 
onthouden voor 88 agenda-
punten in het afgelopen 
kwartaal.

Agendapunten

Wij stelden stemaanbevelin-
gen op voor 70 vergaderin-
gen (958 agendapunten) in 
het afgelopen kwartaal.

70
vergaderingen

88

 Totaal vergaderingen met positieve 
stem 52,9%

 Vergaderingen met negatieve stem 
(of negatieve stem
EN onthouding) 35,7%

 Vergaderingen met 'management 
by exception' 11,4%
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Uitsluitend voor professionele beleggers. Dit is een publicitaire mededeling. Hermes Equity Ownership Services (‘EOS’) voert geen gereguleerde activiteiten uit. 
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Er wordt geen rekening gehouden met specifieke beleggingsdoelstellingen, met de financiële situatie of met 
de specifieke behoeften van een bepaalde ontvangende partij. EOS en Hermes Stewardship North America Inc. (‘HSNA’) geven geen beleggingsadvies. Op basis 
van de informatie vervat in dit document mag geen actie worden ondernomen of nagelaten. Alle erin opgenomen opinies kunnen wijzigen. Dit document kan een 
lijst met klanten bevatten. Een vermelding op deze lijst dient niet te worden opgevat als onderschrijving van de diensten van EOS of HSNA. De maatschappelijke 
zetel van EOS is gevestigd te Sixth Floor, 150 Cheapside, London EC2V 6ET, Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor van HSNA is gevestigd te 1001 Liberty Avenue, 
Pittsburgh, PA 15222-3779, Verenigde Staten. Telefoongesprekken worden opgenomen voor trainings- en bewakingsdoeleinden. EOS000862 0011856 11/21

Federated Hermes
Federated Hermes is wereldleider op het vlak van actief, verantwoord beleggen.

Geleid door onze overtuiging dat verantwoord beleggen de beste manier is om op lange termijn vermogen te 
genereren, bieden we gespecialiseerde mogelijkheden voor eigen vermogen, vastrentende waarden en private 
markten, beheersstrategieën op het gebied van multi-asset en liquiditeit evenals wereldwijd toonaangevend 
stewardship.

Ons doel is mensen helpen om beter te beleggen en een beter pensioen te genieten, klanten helpen om beter 
naar risico gewogen rendement te behalen en bijdragen aan positieve resultaten die de brede samenleving ten 
goede komen.

Alle activiteiten die Hermes voorheen uitvoerde, vormen nu de internationale vennootschap Federated Hermes. 
Ons merk is geëvolueerd, en naast belangrijke nieuwe strategieën vanuit de hele groep bieden we nog steeds 
dezelfde onmiskenbare beleggingsvoorstellen en baanbrekende diensten op het gebied van verantwoord 
beleggen en stewardship waar we bekend om staan.

Onze mogelijkheden op het gebied 
van beleggen en stewardship:

 Actieve aandelen: mondiaal en regionaal

  Vastrentende waarden: verdeeld over regio's, sectoren 
en de rendementscurve

  Liquiditeit: oplossingen op basis van vier decennia 
ervaring

  Private markten: onroerend goed, infrastructuur, private 
equity en schuldpapier

  Stewardship: maatschappelijke betrokkenheid, stemmen 
bij volmacht, lobbyen voor beleid 

Bezoek voor verdere informatie www.hermes-investment.com of neem contact met ons op 
via sociale media:

Waarom EOS?
EOS stelt institutionele belanghebbenden van overal ter 
wereld in staat om tegemoet te komen aan hun fiduciaire 
verantwoordelijkheden en actief aandeelhouderschap uit te 
oefenen. Het uitgangspunt van EOS is dat bedrijven met 
goed geïnformeerde en betrokken aandeelhouders 
waarschijnlijk betere prestaties op lange termijn zullen 
behalen dan bedrijven die dergelijke aandeelhouders niet 
hebben.


