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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 engagements met 
ondernemingen in het 2e kwartaal van 
2022 toelichten. In het rapport wordt 
ingegaan op zowel het proactieve 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.



Rapport van Pensioenfonds PNO Media 2e kwartaal 2022 3

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's)

EOS selecteert elk jaar zo'n 400 ondernemingen voor zijn Engagementprogramma, 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
191

Australië en Nieuw-Zeeland 0,5%

Ontwikkeld Azië 4,7%

Opkomende en ontwikkelende markten 10,5%

Europa 27,3%

Noord-Amerika 46,6%

VK 10,5%

Milieu 22,7%

Sociaal en ethisch 20,6%

Ondernemingsbestuur 43,0%

Strategie, risico en communicatie 13,7%

Doelstellingen en vraagstukken wat
betreft engagement per thema

Geëngageerde ondernemingen per regio

doelstellingen
en problemen

621

GENDER-
GELIJKHEID

BETAALBARE 
EN DUURZAME 
ENERGIE

EERLIJK WERK EN 
ECONOMISCHE 
GROEI

VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE EN 
PRODUCTIE

KLIMAATACTIE

VREDE, 
GERECHTIGHEID 
EN KRACHTIGE 
INSTELLINGEN

*OVERIGE

ONGELIJKHEID 
VERMINDEREN

GOEDE GEZONDHEID 
EN WELZIJN

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

Deel van de 
vraagstukken en 

doelstellingen in het 
tweede kwartaal van 

2022 dat verband 
hield met één of 

meer SDG's

Geen 
armoede

Ongelijkheid 
verminderen

Geen 
honger

Duurzame steden
en gemeenschappen

Goede 
gezondheid
en welzijn

Verantwoorde 
consumptie en productie

Kwaliteit
Opleiding

Klimaat 
actie

Gender 
gelijkheid

Leven
in het water

Schoon water
en sanitaire 
voorzieningen

Leven
op het land

Betaalbare en
schone energie Vrede, gerechtigheid en

krachtige instellingen

Eerlijk werk en 
economische 
groei

Partnerschappen voor
de doelen

Industrie, innovatie
en infrastructuur

401van de vraagstukken en 
doelstellingen waarmee we 
in het 2e kwartaal van 2022 
bezigwaren, hielden verband 
met één of meer van de SDG's

Het afgelopen 
kwartaal hielden we 
ons bezig met 191 
ondernemingen in 
de portefeuilles van 
Pensioenfonds PNO 
Media rond 621 
doelstellingen en 
vraagstukken.

*  Dit vormt een aandeel van de vraagstukken en 
doelstellingen in het kader van de overige SDG's.
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Door zijn omvang heeft Amazon binnen zijn 
waardeketen een aanzienlijke invloed op normen 
ten aanzien van werkgelegenheid, gezondheid en 
veiligheid. Binnen Federated Hermes raakte EOS in 
2012 betrokken bij Amazon toen we het bedrijf 
informeerden dat we aanbevalen vóór voorstellen 
van aandeelhouders te stemmen in het streven 
naar een betere informatieverstrekking over 
klimaatverandering, politieke activiteiten en 
donaties. 

Tijdens ons eerste gesprek drongen we er bij het 
bedrijf op aan te reageren op de CDP-enquête over 
klimaatverandering en stelden we vragen over 
governance en het aanzienlijke aantal bestuurders dat 
banden heeft met de oprichter. Sindsdien heeft onze 
dialoog over engagement een aantal onderwerpen 
bestreken, waarbij we opriepen tot een betere 
samenstelling van het bestuur, een verbeterd 
duurzaamheidsverslag, CO2-neutraliteit bij de eigen 
activiteiten en andere bestuurlijke verbeteringen. 

Daaropvolgende verbeteringen waren onder meer de 
benoeming van twee directeuren met ervaring in het 
leiden van retail- en consumptiegoederenbedrijven. 
Daarnaast zien we momenteel bredere verbeteringen 
op het gebied van gender- en etnische diversiteit 
binnen de Raad van Bestuur en het senior 
management.

Conform onze engagement heeft het bedrijf zich als 
deadline gesteld in 2040 klimaatneutraal te zijn bij alle 
activiteiten. Ook zijn we verheugd over het verbod 
voor directieleden om hedgingtransacties uit te voeren 
tegen op aandelen gebaseerde toekenningen van 
aandelen en het invoeren van een 
terugvorderingsbeleid binnen het beloningsbeleid.

Er is nog veel werk aan de winkel en daarom blijven we 
op een aantal gebieden met het bedrijf in gesprek. We 
moedigen de recente grotere bereidheid van het 
bedrijf aan om met ons en andere belanghebbenden 
in gesprek te gaan. We zijn dan ook positief gestemd 
over het vermogen van het bedrijf een antwoord te 
vinden dat in verhouding staat tot de omvang van de 
uitdagingen en tegelijkertijd marktleider te blijven op 
het gebied van 'retailgemak' en waarde.

CASESTUDY 

Amazon

VERANTWOORDE 
CONSUMPTIE EN 
PRODUCTIE

KLIMAATACTIE
BETAALBARE EN
DUURZAME 
ENERGIE

EERLIJK WERK
EN ECONOMISCHE 
GROEI



Rapport van Pensioenfonds PNO Media 2e kwartaal 2022 5

Geen verandering

Vooruitgang
(er werd op het
vlak van engagement 
minstens één mijlpaal
bereikt dit jaar)

Milieu

Ondernemings-
bestuur

Strategie, risico
en communicatie

Maatschappelijk
en ethisch

136

59

99

78

22

12

13

7

Engagementvooruitgang 1 april – 30 juni 2022 
Tijdens het tweede kwartaal van 2022 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het vlak van engagementdoelstellingen 
in verschillende regio's en bij verschillende thema's. Bij 13% van onze engagements 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 op 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 nadelige 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* nadelige effecten.

Ondernemingen die betrokken zijn bij vroegere of huidige activiteiten die momenteel saillante nadelige 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 nadelige effecten worden geïdentificeerd door middel van twee complementaire 
benaderingen: 

 A Ondernemingen in sectoren die worden geacht een hoog risico te hebben op het zich voordoen van ernstige nadelige 
effecten en die een zwak beleid en/of managementsysteem hebben om daadwerkelijk ernstige negatieve incidenten of 
activiteiten te voorkomen.

 A Ondernemingen die betrokken zijn bij een incident of activiteit uit het verleden of heden met negatieve effecten die zouden 
kunnen escaleren tot saillante nadelige effecten ('ernstige overtreders'). 

Onder de randvoorwaarde van ESG-scores, klantportefeuilles en materialiteitsdrempels, zal EOS met deze ondernemingen 
engagement voeren om hun beleid en/of managementsystemen te verbeteren en te voorkomen dat ze escaleren tot een 
situatie van saillante* nadelige 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 effecten' uit het IMVB-convenant verwijst naar de ernstigste nadelige gevolgen, te beoordelen naar hun omvang, reikwijdte 
en mate van onomkeerbaarheid.
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Bedrijven die momenteel zijn aangeduid als bedrijven met een aanzienlijke negatieve impact

Bedrijf UNGC OESO UNGP

Vooruitgang** 
(Ja/Nee/Betrokken-
heidsprobleem***)

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 – Beleidverbintenis

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 11-04-2022 1

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

Principe 16 – Beleidverbintenis

Principes 17 tot 20 – Due diligence inzake 
mensenrechten

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

Principe 31 – Effectieve buitenrechtelijke 
klachtenmechanismen 

Ja 31-01-2022 1

MTN Group Principe 2: 
Bedrijven dienen 
zich er steeds van te 
vergewissen dat zij 
niet medeplichtig zijn 
aan schending van 
mensenrechten

Hoofdstuk IV – 
Mensenrechten

Principes 11 tot 15 – Respect voor de 
mensenrechten

Principe 16 – Beleidverbintenis

Principes 17 tot 20 – Due diligence inzake 
mensenrechten

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

Principe 31 – Effectieve buitenrechtelijke 
klachtenmechanismen

Ja 23-08-2021

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 – Beleidverbintenis

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 11-04-2022 1

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 21-04-2022 4

**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 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. Daarom volgen wij niet systematisch de vorderingen met 
betrekking tot deze engagementkwesties.
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We hebben tijdens het afgelopen kwartaal op 395 vergaderingen (6.443 agendapunten) 
stemadvies uitgebracht. Op 275 vergaderingen hebben we geadviseerd tegen één of meer 
agendapunten te stemmen. We hebben geadviseerd om op één vergadering te stemmen voor 
‘management bij uitzondering’ en op 37 vergaderingen om zich van stemming te onthouden. 
Op de overige 82 vergaderingen steunden wij het management in alle agendapunten.

Stemoverzicht

BP (VK)  

We hebben, in afwijking op ons gebruikelijke beleid, 
geadviseerd het klimaatplan van het bedrijf te steunen. 
Positief aan het plan is dat BP de enige oliegigant is die een 
absolute doelstelling heeft voor het verminderen van de 
uitstoot van geproduceerde olie en geproduceerd gas en de 
daaruit voortvloeiende uitstoot van broeikasgassen met een 
aanzienlijke vermindering van 40% tegen 2030. We zijn van 
mening dat dit de noodzaak onderschrijft om blootstelling 
aan fossiele brandstoffen op termijn serieus te verminderen. 
We hebben ook een aanzienlijke verschuiving gezien in de 
investeringsuitgaven van fossiele brandstoffen richting 
koolstofarmere energie. We zeiden echter dat onze 
aanbeveling tot steun genuanceerd was en in afwijking op ons 
gebruikelijke beleid, omdat we van mening zijn dat de 
strategie van het bedrijf nog niet is afgestemd op 1,5°C. 

We hebben de belangrijkste eisen wat betreft onze 
toekomstige engagementsagenda vastgesteld, zoals 
vervroeging van meerdere doelstellingen om aan een norm 
van 1,5°C te voldoen, het overnemen van richtlijnen voor de 
verantwoorde verkoop van activa en aantonen dat de 
investeringsuitgaven zijn afgestemd op 1,5°C. Dit wordt in 
feite onze engagementsagenda voor de volgende fase van 
Climate Action 100+.

 

resoluties
395

vergaderingen
1.015

 Bestuursstructuur  41,3%

 Bezoldiging 26,1%

 Aandeelhoudersresolutie 17,4%

 Kapitaalstructuur en dividenden 4,9%

 Statutenwijziging 2,3%

 Audit en boekhouding 4,5%

 Gifpil/beschermingsconstructie 
tegen ongewenste overname 0,1%

 Overige 3,3%

 Totaal aantal vergaderingen 
met positieve stem 20,8%

 Vergaderingen met negatieve stem 
(of negatieve stem EN onthouding 
van stemming) 69,6%

 Vergaderingen met onthouding 
van stemming 0,3%

 Vergaderingen gestemd conform
het bestuursadvies volgens het 
uitzonderingsprincipe 9,4%

Wij stelden stemaanbevelingen 
op voor 395 vergaderingen 
(6.443 agendapunten) in het 
afgelopen kwartaal.

Wij gaven een aanbeveling om 
tegen te stemmen of zich van 
stemming te onthouden voor 
1.015 agendapunten in het 
afgelopen kwartaal.

Mercedes-Benz (Duitsland)

We hebben geadviseerd om vóór alle agendapunten te 
stemmen. We hebben opgemerkt dat de Europese 
Commissie meerdere Duitse autofabrikanten, waaronder dit 
bedrijf, schuldig heeft bevonden aan samenspanning door 
tussen 2009 en 2014 concurrentie op het gebied van 
emissiereinigingstechnologie voor nieuwe 
dieselpersonenauto's te beperken. We waren van mening dat 
een aanbeveling om tegen het ontslag van het gehele 
management en de Raden van Commissarissen te stemmen 
in deze buitenproportioneel zou zijn. Dit was vanwege de 
stappen die het bedrijf heeft ondernomen en het momentum 
van onze niet-aflatende engagement. 

Het bedrijf heeft zelf melding gemaakt van de samenspanning 
die destijds door diens nalevingssysteem is vastgesteld en is 
in die rechtszaak opgetreden als getuige à charge, waarbij het 
bedrijf volledige immuniteit kreeg en geen boetes opgelegd 
heeft gekregen. Het bedrijf heeft stappen ondernomen om 
zijn nalevingssysteem te evalueren en te versterken en heeft 
in 2016 en 2021 een externe audit van zijn 
nalevingsprogramma laten uitvoeren. We hebben een sterke 
engagementrelatie met het bedrijf en hebben ons 
beziggehouden met de kartelbeschuldigingen, de 
bedrijfscultuur en de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Alphabet (VS) 

Wij hebben geadviseerd de meeste van de 17 voorstellen van 
aandeelhouders die dit jaar zijn ingediend te steunen, 
behalve wanneer deze niets wezenlijks toevoegden, niet 
strookten met de fiduciaire plicht van bestuurders in de VS 
en/of waren ingediend door mensen wiens intenties kunnen 
afwijken van de wensen geuit in de agendapunten. Waar 
nodig hebben we de Raad van Bestuur aangemoedigd de 
beste praktijken inzake corporate governance te hanteren, 
namelijk voorstellen van aandeelhouders steunen die in het 
verlengde liggen van de intenties van de Raad van Bestuur. 

We hebben geadviseerd de punten van een lobbyverslag, 
een klimaatlobbyverslag, een verslag over de fysieke risico's 
van klimaatverandering evenals van een verslag over de 
risico's van waterbeheer te steunen omdat deze de 
transparantie ten goede komen. We hebben ook het voorstel 
over een audit op het gebied van rassengelijkheid gesteund 
gezien het feit dit de doelmatigheid van het programma 
inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie verbetert. We 
steunden eveneens een voorstel voor een verslag over 
diversiteit binnen de Raad van Bestuur. We hebben tevens 
steun geadviseerd voor een punt over stemmen op basis van 
gelijke aandelen aangezien dat de rechten van de 
aandeelhouders versterkt. We steunden ook een beoordeling 
van de mensenrechten in het datacentrum.
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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 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 

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 hun vermogen. 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.

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


