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Dit rapport biedt een 
samenvatting van de 
stewardship-activiteiten 
uitgevoerd door EOS binnen 
Federated Hermes namens PNO 
Media. Het bespreekt belangrijke 
thema's die enkele van onze intensieve 
engagementen met ondernemingen in 
het eerste kwartaal van 2022 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 de 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

onderne-
mingen

148

Australië en Nieuw-Zeeland 0,7%

Ontwikkeld Azië 8,1%

Opkomende en ontwikkelende markten 10,1%

Europa 30,4%

Noord-Amerika 43,2%

VK 7,4%

Milieu 28,2%

Sociaal en ethisch 23,9%

Ondernemingsbestuur 31,4%

Strategie, risico en communicatie 16,4%

Doelstellingen en vraagstukken wat 
betreft engagement per thema

Geëngageerde ondernemingen per regio

doelstellingen 
en vraagstuk-

ken

493

*OVERIGE

GEEN ARMOEDE

GEEN HONGER

GOEDE 
GEZONDHEID EN 
WELZIJN

KWALITEITS-
ONDERWIJS

GENDERGELIJKHEID

SCHOON WATER EN 
SANITAIRE 
VOORZIENINGEN

BETAALBARE EN 
DUURZAME 
ENERGIE

EERLIJK WERK EN 
ECONOMISCHE 
GROEI

INDUSTRIE, 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

DUURZAME 
STEDEN EN 
GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE EN 
PRODUCTIE

KLIMAATACTIE

LEVEN IN HET 
WATER

LEVEN OP HET 
LAND

VREDE, 
GERECHTIGHEID 
EN KRACHTIGE 
INSTELLINGEN

PARTNERSCHAP-
PEN VOOR DE 
DOELEN

VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE EN 
PRODUCTIE

ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

EERLIJK WERK EN 
ECONOMISCHE 
GROEI

BETAALBARE EN 
DUURZAME 
ENERGIE

GENDER-
GELIJKHEID

GOEDE GEZONDHEID 
EN WELZIJN

KLIMAATACTIE

Aandeel van de 
vraagstukken en 

doelstellingen in het 
1e kwartaal 2022 dat 
verband hield met 
één of meer SDG's

Geen armoede Ongelijkheid 
verminderen

Geen honger Duurzame steden
en gemeenschappen

Goede gezond-
heid en welzijn

Verantwoorde 
consumptie en productie

Kwaliteits-
onderwijs Klimaatacties

Gendergelijkheid Leven
in het water

Schoon water
en sanitaire voor-
zieningen

Leven
op het land

Betaalbare en
duurzame energie

Vrede, gerechtigheid en
krachtige instellingen

Eerlijk werk en 
economische 
groei

Partnerschappen voor
de doelen

Industrie, innovatie
en infrastructuur

309
van de vraagstukken en 
doelstellingen waarover we 
engagement voerden in het eerste 
kwartaal van 2022 hielden verband 
met één of meer van de SDG's

Het afgelopen 
kwartaal voerden wij 
een engagement met 
148 ondernemingen 
in de portefeuilles 
van Pensioenfonds 
PNO Media rond 493 
doelstellingen en 
vraagstukken.

*  Dit vormt een aandeel van de vraagstukken en 
doelstellingen in het kader van de overige SDG's.
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In 2017 sloot EOS zich aan bij 62% van de 
aandeelhouders van ExxonMobil met de vraag om 
een jaarlijkse beoordeling van de 
langetermijneffecten van de portefeuille wat betreft 
technologische vooruitgang en het wereldwijde 
beleid op het gebied van klimaatverandering. Naar 
aanleiding van de resolutie hebben we er bij het 
management op aangedrongen om aan te tonen hoe 
de langetermijnstrategie van het bedrijf rekening 
houdt met klimaatverandering. We hebben 
geadviseerd om de strategie aan de hand van 
verschillende vraaghypothesen en beleidsscenario's 
aan stresstesten te onderwerpen. 

In 2019 waren we teleurgesteld dat ExxonMobil zich 
leek terug te trekken uit de dialoog over 
klimaatverandering met beleggers en hun 
vertegenwoordigers, waardoor het management voor 
ons minder benaderbaar was. We hebben geadviseerd 
om tegen de leden van de commissies voor 
bestuurszaken en openbare aangelegenheden te 
stemmen wegens onvoldoende reactie op het thema 
klimaatverandering.

In 2021 werd ExxonMobil geconfronteerd met een 
betwisting bij het stemmen bij volmacht, waarbij een 
activistische aandeelhouder, Engine No. 1, een andere 
lijst met bestuurders voorstelde dan die door het 
bestuur van het bedrijf was voorgesteld. Na gesprekken 
met zowel Engine No. 1 als ExxonMobil hebben we 
geadviseerd de betwisting bij het stemmen bij volmacht 
te ondersteunen. We zijn van mening dat een extra 
vernieuwing van de Raad van Bestuur noodzakelijk is, 
gezien de ondermaatse financiële prestaties van het 
bedrijf op lange termijn.

ExxonMobil heeft een aantal maatregelen getroffen: het 
heeft $ 15 miljard toegezegd voor investeringen in 
lagere emissies tot 2027, een klimaatneutraal plan 
aangekondigd en is begonnen met methaancertificering 
voor een deel van de productie in het Permbekken, en 
het heeft zich aangesloten bij 11 bedrijven om 
grootschalige technologie voor het afvangen, gebruiken 
en opslaan van koolstof te ondersteunen.

Na de betwisting bij het stemmen bij volmacht hebben 
we doelstellingen gevraagd die aantonen hoe de Scope 
3-uitstoot van productgebruik in de loop van de tijd zal 
afnemen conform het klimaatneutrale scenario tegen 
2050 van het Internationaal Energieagentschap. We 
hebben geadviseerd dat Exxon Mobil zijn accountant bij 
uitzondering ondersteunt, omdat klimaatverandering 
niet als factor wordt beschreven in het verslag van het 
auditcomité, noch in de  resolutie van het management 
om PricewaterhouseCoopers te ratificeren.

CASESTUDY 

Exxon Mobile

CASESTUDY 

Air Liquide

EOS voert namens Federated Hermes sinds 2009 
gesprekken met Air Liquide over een reeks 
kwesties, waaronder duurzaamheid, bezoldiging en 
de effectiviteit van de Raad van Bestuur. 

We hebben sinds 2018 de Climate Action 100+ 
(CA100+) engagement met Air Liquide mede geleid, 
en we hebben in 2018, 2019 en in 2020 gesprekken 
gevoerd met het hoofd duurzaamheid en het hoofd 
beleggersrelaties. We hebben het bedrijf gevraagd te 
beginnen met rapporteren, op basis van de 
aanbevelingen van de Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure (TCFD), om zowel een openbare 
verbintenis op lange termijn aan te gaan voor het 
behalen van klimaatneutraleuitstoot in de hele 
waardeketen van het bedrijf als om wetenschappelijk 
onderbouwde doelstellingen vast te stellen. 

We hebben ons engagement in 2021 geëscaleerd, 
vooruitlopend op een update van de 
duurzaamheidsstrategie. We vroegen meer openheid 
over de belangrijke categorieën Scope 3-uitstoot, 
uitleg over hoe het bedrijf bijdraagt aan vermeden 
uitstoot voor zijn klanten en een kwantitatieve ambitie 
in koolstofarme markten die de energietransitie 
ondersteunen. 

Tijdens de duurzaamheidsstrategiedag in maart 2021 
waren we verheugd dat het bedrijf zich ertoe heeft 
verbonden om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Er 
werd ook aanvullende informatie verstrekt over de 
belangrijke categorieën Scope 3-uitstoot.

Aangezien Scope 3-uitstoot ongeveer 40% van de totale 
uitstoot van het bedrijf uitmaakt, bleven we aandringen 
op een doelstelling op lange termijn voor de hele 
waardeketen met tussentijdse doelstellingen. Air Liquide 
verwacht dat het engagement bij het Science-Based 
Targets-initiatief inzake de ontwikkeling van sectorale 
decarbonisatie aanpak (SDA) voor de chemische sector 
zal leiden tot robuuste methodes rondom welke Scope 
3-verbintenissen kunnen worden aangegaan. We blijven 
ook aandringen op een betere rapportage afgestemd 
op de TCFD-rapportageaanbevelingen en op de 
CA100+ Net-Zero Benchmark.

VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE EN 
PRODUCTIE

KLIMAAT-
ACTIE
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Geen verandering

Positieve vooruit-
gang (engagement is 
dit jaar al minstens 
één mijlpaal 
gevorderd)

Milieu

Ondernemings-
bestuur

Strategie, risico 
en communi-

catie

Maatschappe-
lijk en ethisch

171

58

84

98

13

6

5

10

Engagementvooruitgang 1 januari – 31 maart 2022
Tijdens het eerste kwartaal van 2022 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het vlak van engagementdoelstellingen in 
verschillende regio's en bij verschillende thema's. Bij 8% 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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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 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 tweede groep 
ondernemingen engagement voeren om hun beleid en/of managementsystemen te verbeteren en te voorkomen dat ze 
escaleren tot een situatie van saillante* negatieve effecten.

We rapporteren over de voortgang die is geboekt met de ondernemingen  die volgens het bovenstaande zijn geïdentificeerd 
en geprioriteerd als 'ergste overtreders'

*De technische term 'saillante nadelige gevolgen' uit het IMVB-convenant verwijst naar de ernstigste nadelige gevolgen, te beoordelen naar hun omvang, reikwijdte 
en onherstelbare karakter.
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Bedrijven die momenteel te maken hebben met opvallende nadelige effecten

Bedrijf UNGC OESO UNGP

Vooruitgang**  (Ja/
Nee/engagement-
westie***)

Laatste 
actie

Aantal 
acties**

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 – Beleidsverbintenis

Principe 31 – Effectieve buitenrechtelijke 
klachtenmechanismen

Principes 17 tot 20 – Due diligence inzake 
mensenrechten

Principe 21 – Rapportage over ongunstige 
impact op mensenrechten   

Principe 22 – Herstel en/of verhaal bieden 
en/of druk uitoefenen om dat te bieden

Ja 11/04/22 2

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

Hoofdstuk IV –  
Mensenrechten

Hoofdstuk VIII –  
Consumentenbelangen

Principes 11 tot 15 – Respect voor de 
mensenrechten

Principes 17 tot 20 – Due diligence inzake 
mensenrechten

Principe 21 – Rapportage over ongunstige 
impact op mensenrechten  

Principe 22 – Herstel en/of verhaal bieden 
en/of druk uitoefenen om dat te bieden

Principe 31 – Effectieve buitenrechtelijke 
klachtenmechanismen 

Ja 31/01/22 1

Petróleos 
Mexicanos

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

Hoofdstuk IV –  
Mensenrechten

Hoofdstuk V – 
Werkgelegenheid en 
arbeidsverhoudingen 

Principes 11 tot 15 – Respect voor de 
mensenrechten

Principe 16 – Beleidsverbintenis

Principes 17 tot 20 – Due diligence inzake 
mensenrechten

Principe 31 – Effectieve buitenrechtelijke 
klachtenmechanismen

Principe 21 – Rapportage over ongunstige 
impact op mensenrechten  

Principe 22 – Herstel en/of verhaal bieden 
en/of druk uitoefenen om dat te bieden

Ja 24/01/22 3

Wells Fargo 
& Co

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

Hoofdstuk VII – 
Bestrijding van corruptie, 
omkopingsverzoeken, en 
afpersing

Hoofdstuk VIII – 
Consumentenbelangen

– Ja 21/04/22 2

**Over een voortschrijdende periode van 12 maanden.
***Een engagementdoelstelling is een specifieke, meetbare verandering die bij de onderneming wordt gedefinieerd. We meten en rapporteren over hun 
vooruitgang. Een engagementkwestie 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. Om die reden volgen wij de vorderingen met betrekking tot het 
engagement niet systematisch.
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We hebben tijdens het afgelopen kwartaal op 86 vergaderingen (1.045 resoluties) stemadvies 
uitgebracht. Op 44 vergaderingen hebben we geadviseerd tegen één of meer resoluties te 
stemmen. We hebben op vijf vergaderingen bij wijze van uitzondering geadviseerd om met de 
directie mee te stemmen en op twee vergaderingen om van stemming te onthouden. Op de 
overige 35 vergaderingen steunden wij het management voor alle resoluties.

Stemoverzicht

Wij gaven een aanbeve-
ling om tegen te stemmen 
of zich te onthouden voor 
130 resoluties in het 
afgelopen kwartaal.

resoluties

Wij stelden stemaanbevelin-
gen op voor 86 vergaderin-
gen (1.045 resoluties) in het 
afgelopen kwartaal.

86
vergaderingen

130

 Bestuursstructuur 46,9%

 Bezoldiging 28,5%

 Agendapunten van aandeelhouders 
13,1%

 Kapitaalstructuur en dividenden 1,5%

 Statutenwijziging 3,1%

 Overige 6,9%

 Totaal vergaderingen met 
positieve stem 40,7%

 Vergaderingen met negatieve 
stem (of negatieve stem EN 
onthouding)  51,2%

 Vergaderingen met onthouding 
2.3%

 Op vergaderingen bij wijze van 
uitzondering gestemd met het 
management 5,8%

AmerisourceBergen (VS)  

We hebben geadviseerd om tegen de raadgevende stem over de 
beloning van directieleden te stemmen omdat de neerwaartse be-
oordelingsmarge onvoldoende krachtig is toegepast in het kader 
van de opioïdeproceskosten in 2021 van $ 147,7 miljoen. Ook was 
er gebrek aan maatregelen voor het terugvorderen van de buiten-
sporige beloningen van het voorafgaand jaar, waarbij onvol-
doende rekening is gehouden met de opioïdeproceskosten in 
2020 van $ 6,6 miljard. Om die reden adviseerden we om te stem-
men tegen de voorzitter van het beloningscomité. We hebben ge-
adviseerd het voorstel van de aandeelhouders te ondersteunen 
om een beleid goed te keuren dat geen financiële maatstaf mag 
worden aanpast om juridische of nalevingskosten uit de weg te 
gaan bij het bepalen van de beloning van bestuurders, wegens de 
flagrante geschiedenis van het bedrijf en de samenhang met eer-
dere engagementen. We hebben geadviseerd om tegen het om-
nibus aandelenplan te stemmen wegens de buitensporig hoge 
kosten ervan en om te stemmen voor verlaging van de drempel 
voor aandeelhouders om een buitengewone vergadering bijeen te 
roepen. Hoewel ISS opmerkt dat niet-controle gerelateerde ver-
goedingen 23% van het totaal bedroegen, hebben we geadvi-
seerd, na grondig onderzoek en na te hebben vastgesteld dat de 
niet-controle gerelateerde vergoedingen in feite voor het grootste 
deel betrekking hebben op controlevergoedingen en belastingen, 
de accountant te ondersteunen. 

ABB (Zwitserland)

We hebben geadviseerd om vóór het bezoldigingsrapport te 
stemmen omdat het bedrijf een positieve koers laat zien met ste-
vige eisen wat betreft aandeelhouderschap. Ook heeft het bedrijf 
de totale aandeelhoudersrendementsmethode gewijzigd zodat er 
geen onvoorwaardelijke toezegging is voor benedengemiddelde 
prestaties. We merkten echter op dat we ons standpunt volgend 
jaar zullen herzien, omdat we graag meer transparantie rondom de 
bonussen willen zien. We hebben geadviseerd om tegen de voor-
zitter van de benoemingscommissie te stemmen, wegens zorgen 
omtrent genderdiversiteit. Sinds 2018, toen wij onze zorgen voor 
het eerst kenbaar maakten aan het bedrijf, zijn er op dit punt geen 
verbeteringen zichtbaar.

Walt Disney (VS)

We hebben geadviseerd om tegen het 'say-on-pay' voorstel te 
stemmen wegens de hoge bedragen voor de CEO en de 
voorzitter, een lage eis inzake aandelenbezit voor de CEO en 
opties met een korte wachttijd. Dit jaar hebben we geadviseerd de 
voorzitter van het beloningscomité te ondersteunen om de kleine 
verbeteringen van het bedrijf op het gebied van beloningen weer 
te geven, waaronder de betrokkenheid van de aandeelhouders bij 
het onderwerp en het schrappen van dubbele maatstaven in de 
beloningsplannen op korte en lange termijn. Er waren een aantal 
voorstellen van aandeelhouders. We hebben geadviseerd om het 
voorstel waarin om een verslag over lobbyen wordt gevraagd te 
ondersteunen omdat extra informatie over de lobby-inspanningen 
van het bedrijf zinvol kan zijn, en te stemmen voor het voorstel 
waarin om een verslag over mensenrechten wordt gevraagd 
omdat dit een beter ESG-risicobeheer betekent. We hebben ook 
geadviseerd het voorstel van aandeelhouders te ondersteunen 
waarin wordt gevraagd om een verslag over loonverschillen tussen 
mannen en vrouwen en op grond van ras of etnische afkomst. We 
hebben echter geadviseerd om tegen het voorstel van 
aandeelhouders te stemmen waarin wordt gevraagd om een 
verslag over non-discriminatie op de werkplek omdat het voorstel 
overmatig kritisch op Disney was en we de voortdurende 
inspanningen van het bedrijf op het gebied van diversiteit, 
gelijkheid en inclusie ondersteunen.

Apple (VS) 

We hebben geadviseerd om tegen het 'say-on-pay' voorstel te 
stemmen omdat de omvang van de toekenning van aandelen aan 
de CEO, ondanks de historisch hoge prestaties van het bedrijf, ons 
zorgen baart. We hebben om dezelfde reden ook geadviseerd om 
tegen het verkiezen van de voorzitter van het beloningscomité te 
stemmen. We hebben, in afwijking van ons beleid, geadviseerd 
het verkiezen van de voorzitter van het audit- en financieel comité 
te ondersteunen. Dit comité is al overbelast met gereglemen-
teerde financiële verantwoordelijkheden, waaronder controle van 
het jaarverslag en andere gebruikelijke zakelijke risico's. We heb-
ben geadviseerd om tegen het voorstel van aandeelhouders te 
stemmen om een vennootschap met sociaal oogmerk te worden, 
omdat we van mening zijn dat het te prescriptief is en het bedrijf 
binnen haar bestaande vorm op zinvolle wijze een doel kan nastre-
ven waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken. We hebben ge-
adviseerd om alle andere voorstellen van aandeelhouders te 
ondersteunen, inclusief de audit inake burgerrechten, omdat we 
van mening zijn dat het bedrijf de doeltreffendheid van het ma-
nagement qua mensenrechten, diversiteit, gelijkheid en integratie 
evenals toezicht op het menselijk kapitaal zal verbeteren.

Asahi Group (Japan) 

We hebben geadviseerd om alle voorstellen te ondersteunen, in-
clusief het kiezen van verschillende nieuwe onafhankelijke bestuur-
ders tot de Raad van Bestuur.

DBS Group (Singapore)

We hebben geadviseerd om dit jaar op alle punten stemmen bij 
volmacht te ondersteunen. We zullen met het bedrijf in gesprek 
blijven over nieuwe best practices met betrekking tot het kiezen 
van een onafhankelijke voorzitter van de Raad van Bestuur en over 
verdere informatie omtrent opvolgingsplanning van bestuurders 
met een lange zittingstermijn. We zullen ons eveneens inzetten 
voor het aanstellen van meer vrouwelijke bestuurders en het op-
richten van een volledig onafhankelijk auditcomité.
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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 kunnen worden opgenomen voor trainings- en bewakingsdoeleinden. EOS000XXX 0012858 05/22

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 vroeger door Hermes Investment Management werden uitgevoerd, worden nu uitgevoerd door 
Federated Hermes Limited (of een van zijn dochterondernemingen). Naast belangrijke strategieën vanuit de hele 
groep bieden we nog steeds dezelfde onmiskenbare beleggingsproposities 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 

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 over vermogen. Het uitgangspunt van EOS is dat 
bedrijven met goed geïnformeerde en betrokken beleggers 
waarschijnlijk betere prestaties op lange termijn zullen 
behalen dan bedrijven die dergelijke beleggers niet hebben.

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


