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Introductie Save the Children
KINDERARBEID UITBANNEN KAN ALLEEN DOOR INTENSIEVE SAMENWERKING
Een grote speler op het gebied van houtwinning, papier en verpakkingen werkt hard om zijn concurrenten voor te
blijven. Vanuit Scandinavië investeert het bedrijf in de laatste technieken, koopt 24 uur per dag in tegen scherpe
prijzen en is bezig nieuwe markten te veroveren.
Dan verschijnen berichten in de media: er is kinderarbeid geconstateerd in de waardeketen, in Pakistan. Niet
direct een bewuste fout van het bedrijf, maar wel haar verantwoordelijkheid. De media kenden geen genade. Dit
was een grote klap voor het bedrijf en hun investeerders.
Dit overkwam het bedrijf Stora Enso.
Wereldwijd zijn ongeveer 152 miljoen kinderen aan het werk. Ruim de helft doet werk dat zwaar of ongezond is
en dat hun ontwikkeling in de weg staat. Dat daar zo snel mogelijk een eind aan moet komen, daar is iedereen
het over eens. De vraag is alleen: hoe kan een investeerder in een bedrijf dat hout, papier en verpakkingen
maakt daar aan bijdragen?
Het is verleidelijk dat ene bedrijf in de productieketen te sluiten: de reflex-aanpak. Maar het lost de armoede
van de ouders van het kind niet op – terwijl dat vaak de drijvende oorzaak van kinderarbeid. Het kind is binnen
de kortste keren weer aan het werk op een andere plek. Daarom is het noodzakelijk om aan de ene kant kritisch
te kijken naar het respecteren van kinderrechten door bedrijven en tegelijkertijd een constructief engagement
aan te gaan dat leidt naar verbetering.
Stora Enso1 pakte het probleem als volgt aan: het sloeg in 2014 de handen ineen met Save the Children. Samen
lichtten we de waardeketen door op werkomstandigheden, de verankering van kinderrechten en rechten van
werknemers, en gingen ter plekke onderzoek doen. Save the Children gaf workshops aan bestuurders en trainde
honderden medewerkers. Met resultaat: In het vierde kwartaal van 2016 werd Stora Enso ‘positief geselecteerd’
door ACTIAM, kreeg het een hogere ESG-score en werd het opgenomen in de Europese aandelenportefeuille.
Dit is precies waar het om draait. Om kinderarbeid echt uit te roeien en kinderrechten te respecteren moeten
werkgevers, investeerders, maatschappelijke organisaties, overheden en lokale gemeenschappen samen
optrekken. De wereld heeft met de Sustainable Development Goals immers afgesproken om kinderarbeid in 2025
geheel te hebben uitgebannen. Alleen door een intensieve samenwerking gaat dat lukken.
Jaap Bartels,
Save the Children

1

http://crb.savethechildren.se/business-practice/stora-enso
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Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld, actief in meer dan 120 landen
met 27.000 werknemers. Binnenkort viert de organisatie haar 100-jarig bestaan. In 2016 heeft Save the Children
wereldwijd zo’n 56 miljoen kinderen onderwijs, gezondheidszorg en bescherming kunnen bieden.
Save the Children werkt samen met bedrijven om kinderrechten te verankeren in de bedrijfsvoering en waardeketen.
In 2012 heeft zij samen met de UN Global Compact en Unicef de Children’s Rights and Business Principles2 ontwikkeld
en gelanceerd. Op dit moment is Save the Children onder meer betrokken bij de implementatie van het IMVO
bankenconvenant en onderhandelingen voor het IMVO verzekeringsconvenanten en het IMVO pensioenconvenant.
ACTIAM vroeg Save the Children om de introductie van het kwartaalrapport te schrijven in verband met het thema van
dit kwartaal: kinderen en kinderrechten.

2

http://childrenandbusiness.org/
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De jeugd van tegenwoordig
"TREAT THE EARTH WELL; IT WAS NOT GIVEN TO YOU BY YOUR PARENTS, IT WAS LOANED TO YOU
BY YOUR CHILDREN"
Dit kwartaalverslag staat in het teken van kinderen. Bedrijven kunnen een directe impact hebben op de
levenskwaliteit van kinderen. Daarom speelt dit onderwerp ook bij (verantwoord) beleggen een belangrijke rol.
Voorbeelden van een directe negatieve impact die bedrijven kunnen hebben, zijn het inzetten van kinderarbeid
voor eigen productie of in de toeleveringsketen, het schenden van landrechten waardoor families gedwongen
moeten verhuizen, te lage lonen voor ouders waardoor zij hun kinderen moeten laten werken om in de
basisbehoeften te voorzien, of het gebruiken van natuurlijke hulpbronnen (zoals water en voedsel) in een
productieproces, waardoor er onvoldoende beschikbaar is voor de lokale bevolking en de levenskwaliteit van
kinderen achteruit gaat. Ook het aanbieden en gericht marketen van ongezonde producten zoals tabak en
suikerhoudende producten aan kinderen is een manier waarop bedrijven negatieve invloeden kunnen hebben.
Het is belangrijk dat bedrijven goede voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat kinderrechten
geschonden worden. Maar zoals in de introductie door Save the Children geïllustreerd wordt, worden bedrijven en hun aandeelhouders - soms desondanks geconfronteerd met negatieve impact op kinderlevens, bijvoorbeeld
doordat er kinderarbeid in de toeleveringsketen is geconstateerd. In die gevallen gaat ACTIAM het gesprek aan
met bedrijven. Betrouwbare informatie vanuit onafhankelijke bronnen, ngo's en andere maatschappelijke
organisaties speelt daarbij een belangrijke rol. ACTIAM wil bedrijven de kans geven om verbeteringen door te
voeren, maar blijft kritisch kijken naar de voortgang die wordt gemaakt en de verantwoordelijkheid die het
bedrijf neemt.
Bedrijven kunnen natuurlijk ook bijdragen aan de levenskwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.
Bijvoorbeeld door het leveren van onderwijs of het bieden van goede arbeidsvoorwaarden zoals
zorgverzekeringen en een leefbaar loon aan ouders. Ook het uitwerken van een langetermijnvisie is belangrijk;
de wereld die wij achterlaten is immers de wereld waarin onze kinderen zullen opgroeien. Het is belangrijk dat
de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft. In dit verslag geven we voorbeelden van activiteiten
van ACTIAM waarin kinderrechten een rol speelden.
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Uitsluitingen en engagement

3.1

NIEUWE UITSLUITINGEN
Alle organisaties waarin we beleggen worden onderzocht op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied. De
beoordelingscriteria voor deze onderwerpen staan in onze Fundamentele Beleggingsbeginselen. Deze hebben
betrekking op mensenrechten, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, milieuvervuiling, wapens, dierenwelzijn
en klant- en productintegriteit. De Fundamentele Beleggingsbeginselen komen voort uit internationale verdragen,
overeenkomsten en ‘best practices’ en zijn te vinden op onze website.
Diagram 1 geeft een overzicht van de huidige uitsluitingen per onderwerp. Sommige bedrijven zijn om meerdere
redenen uitgesloten. Het totaal aantal uitsluitingen naar onderwerp in Diagram 1 is daardoor groter dan het
totaal aantal uitgesloten bedrijven.
Het onderzoeken van bedrijven leidde in het vierde kwartaal van 2017 tot vier nieuwe uitsluitingen en geen
nieuwe toelatingen. De beslissingen tot uitsluitingen, toelatingen of wijzigingen in het ESG-beleid worden
genomen door het Selectiecomité van ACTIAM.
De volgende vier bedrijven werden in het vierde kwartaal van 2017 uitgesloten:

■
■
■

Kingston Financial Group Ltd: Kingston Financial Group haalt meer dan 10% van de omzet uit gokactiviteiten
en is daarom op basis van ACTIAM's Fundamentele Beleggingsbeslissen uitgesloten.
POSCO en POSCO Daewoo: beide bedrijven werden uitgesloten in verband met overtreding van ACTIAM's
Fundamentele Beleggingsbeslissingen op het gebied van arbeidsrechten.
Bharat Heavy Electricals Limited: Bharat Heavy Electricals werd uitgesloten in verband met overtreding van
ACTIAM's Fundamentele Beleggingsbeginselen op het gebied van controversiële wapens.

Diagram 1: verdeling van uitsluitingen naar onderwerp
Milieu
Wapens
Klant- en
productintegriteit
Mensenrechten
Corruptie

60

55

45

50

40

30

UITSLUITINGEN EN ENGAGEMENT

35

25

15

20

10

0

5
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INZICHT IN ENGAGEMENTS

3.2

ACTIAM gelooft dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Door middel van actief aandeelhouderschap kunnen we gedragsverandering bij bedrijven stimuleren. Bijvoorbeeld door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Maar ook en vooral door het gesprek aan te gaan met bedrijven en ze te laten weten welke
verbeteringen we graag willen zien. Dit noemen we engagement. We spreken dan met het management van een
bedrijf. Als een bedrijf te maken heeft gehad met controversiële activiteiten achterhalen we de oorzaak daarvan
en laten we het bedrijf weten wat het moet verbeteren om aan ons beleid te voldoen. Daarnaast gaan we
proactief het gesprek aan met bedrijven waarvan we vinden dat ze punten te verbeteren hebben, zodat
controverses voorkomen kunnen worden.
Onderstaande figuren geven informatie over de engagements die wij zelf of in samenwerking met andere
financiële instellingen met bedrijven voeren. Als dat effectiever is, gaan we samen met andere investeerders het
gesprek aan met een bedrijf. Onderstaande figuren geven weer hoe de engagementactiviteiten zijn verdeeld
naar soort, voortgang, mijlpaal, sector en kwaliteit. We houden de voortgang bij door middel van mijlpalen. Deze
meten de werkelijke stappen die een bedrijf zet tussen het bespreekbaar maken van onze zorgen en het maken
van concrete verbeteringen in beleid en gedrag. De uitleg van de mijlpalen wordt weergegeven in tabel 1.
Tabel 1:
Mijlpaal

TOELICHTING

Mijlpaal 0
Mijlpaal 1
Mijlpaal 2
Mijlpaal 3
Mijlpaal 4

Eerste correspondentie verstuurd
Eerste correspondentie verzonden en ontvangst bevestigd door het bedrijf
Doelstellingen van het engagement zijn in meer detail besproken met het bedrijf
Bedrijf reageert met relevante informatie of belooft het probleem intern aan te kaarten
Bedrijf ontwikkelt en publiceert (aan ACTIAM of publiek) een geloofwaardige strategie of formuleert heldere doelstellingen om het
probleem aan te pakken
Bedrijf toont aan dat de strategie wordt geïmplementeerd of dat de doelstellingen zijn behaald

Mijlpaal 5

Diagram 2: Verdeling engagements naar regio (alle
engagements)

Diagram 3: Verdeling engagements naar sector (alle
engagements)
Overig: 93 (18%)

Opkomende
markten: 97
(19%)

Consumentendiensten:
32 (6%)
Europa: 162
(31%)

Kapitaalgoederen:
26 (5%)
Olie & gas: 111
(22%)

Azië-Pacific: 86
(17%)

Voedsel &
dranken: 126
(25%)

Noord-Amerika:
169 (33%)

Nutsbedrijven:
59 (11%)

Diagram 4: Verdeling engagements naar soort (alle
engagements)

Proactief: 191
(37%)
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Diagram 5: Verdeling engagements naar kwaliteit (alleen
door ACTIAM zelf uitgevoerde engagements)
Slecht: 16 (12%)

Responsief: 68
(13%)
Collectief
(actief): 34
(7%)

Financials: 29
(6%)
Mijnbouw: 38
(7%)

Collectief
(passief): 221
(43%)

Matig: 23 (17%)

Goed: 98 (71%)
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Diagram 6: Verdeling engagements naar mijlpaal (alleen
door ACTIAM zelf uitgevoerde engagements)
Mijlpaal 5: 1
(1%)
Mijlpaal 4: 7
(5%)
Mijlpaal 3: 24
(17%)

Diagram 7: verdeling van engagements naar thema
(alleen proactieve engagements)
Land: 188 (42%)

Mijlpaal 0: 31
(23%)

Mijlpaal 1: 33
(24%)

Mijlpaal 2: 41
(30%)

Water: 44 (10%)
Wonen: 1 (0%)
Dierenwelzijn:
12 (3%)
Overig:
42 (10%)

Klimaat: 131
(29%)

Gezondheid:
10(2%)

Toegang tot
kapitaal /
eerlijk loon: 19
(4%)

Diagram 8: verdeling van engagements naar
Fundamentele Beleggingsbeginselen (alleen responsieve
engagements)
Fundamentele
arbeidsrechten:
4 (6%)
Mensenrechten: 6
(9%)

Corruptie: 4
(6%)
Klant- en
productintegriteit:
2 (3%)

Het milieu: 51
(76%)
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3.3

ENGAGEMENTVOORBEELDEN
Engagement voeren we niet alleen met bedrijven, of met overheden, ngo’s en andere organisaties om onze visie
uit te leggen of juist om van hen te leren. Elk kwartaal lichten we een aantal engagementvoorbeelden toe.

3.3.1

WET ZORGPLICHT KINDERARBEID
Op 10 december 2017 stond er een open brief in de Volkskrant met als titel: 'Een wet zorgplicht kinderarbeid
pakt kinderarbeid serieus aan'. Het chocolademerk Tony's Chocoloneley organiseerde deze actie om steun te
vergaren voor de initiatiefwet zorgplicht kinderarbeid. Op dinsdag 19 december zou deze initiatiefwet besproken
worden in de Eerste Kamer. ACTIAM en meer dan 30 andere bedrijven, waaronder ABN Amro, Bavaria, Heineken
en Verkade, wilden door middel van deze brief tonen dat het bedrijfsleven de initiatiefwet steunt. ACTIAM legde
ook contact met 15 bedrijven om hen te vragen zich uit te spreken voor de initiatiefwet.
De wet vraagt van bedrijven dat zij onderzoek doen naar risico's op het gebied van kinderarbeid in hun
organisatie en toeleveringsketen, actie ondernemen om kinderarbeid te voorkomen en deze risico's naar
vermogen aan te pakken. Het debat vond plaats op 19 december, maar er werd besloten om een stemming uit te
stellen, omdat verschillende zaken nog opgehelderd moesten worden. ACTIAM volgt de ontwikkelingen
nauwgezet.
Het is belangrijk dat bedrijven de risico's op kinderarbeid goed onderzoeken en adequaat reageren. Daarom is
kinderarbeid een van de pijlers van ACTIAM's Fundamentele Beleggingsbeginselen. Naast de morele overweging
lopen bedrijven reputatie risico wanneer kinderarbeid plaatsvindt in hun toeleveringsketen, dus ook vanuit
reputatie- en financieel management is het zaak dat bedrijven hun beleid en de uitvoering daarvan op orde
hebben.

3.3.2

INVESTOR STATEMENTS
Kinderarbeid in cacaoproductie
Investor statements zijn open brieven, ondertekend door een groep beleggers. Vaak worden deze open brieven
ook naar specifieke bedrijven gestuurd die op het onderwerp het nodige te verbeteren hebben. In 2017 steunde
ACTIAM een investor statement op het gebied van kinderarbeid in de cacaoproductie. Met de brief vragen we
betrokkenen, specifiek bedrijven die actief zijn in de cacaoketen, om actie te ondernemen om kinderarbeid te
verbannen en te voorkomen. Daarnaast geeft de brief aan wat investeerders van bedrijven verwachten op dit
gebied:

■
■
■

Het publiceren van een gedetailleerd plan met tijdslijnen om kinderarbeid (in de keten) op te sporen en te
verhelpen, specifiek in Ivoorkust en Ghana vóór 2020.
Stappen maken richting het betalen van een leefbaar loon, dat is een loon waarmee mensen in hun
basisbehoeften kunnen voorzien. Als ouders een leefbaar loon ontvangen verkleint dit de kans dat kinderen
aan het werk gezet worden om geld te verdienen.
Rapportage over de huidige lonen van cacaoboeren in de keten en hoe die lonen zich verhouden tot een
leefbaar loon.

Arbeidsrechten in leerproductie
Eveneens in 2017 ondertekende ACTIAM een open brief richting de Leather Working Group. De Leather Working
Group is een collectief van belanghebbenden in de leer-industrie. De organisatie richt zich met name op de
milieu-effecten en milieustandaarden van en in deze sector. Met de open brief vroegen we, met een grote groep
andere beleggers, om ook sociale overwegingen en met name arbeidsrechten aan hun mandaat toe te voegen.
Omdat er rapporten verschenen over de soms schrijnende situaties in deze sector, waaronder kinderarbeid, is het
belangrijk dat duidelijke standaarden gesteld worden en onafhankelijke audits plaatsvinden.
3.3.3

ENGAGEMENTS OVER KINDERARBEID
ACTIAM voert, zelf of door een derde partij, engagements met bedrijven om gedragsverandering te realiseren.
Hieronder lichten we een aantal engagements op het gebied van kinderarbeid toe.

■

Mondelez International
Mondelez is een Amerikaans voedselbedrijf met merken zoals Milka en Toblerone; producten met chocolade.
In de cacaoketen bestaan risico's op kinderarbeid. ACTIAM verwacht van bedrijven die actief zijn in deze
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keten dat ze een goed beleid en managementsysteem hebben om kinderarbeid te voorkomen. Ook andere
stappen kunnen bijdragen aan het voorkomen van kinderarbeid, zoals het betalen van een leefbaar loon aan
boeren. Mondelez zette de afgelopen jaren een aantal stappen ter voorkoming van kinderarbeid in de keten,
maar kan nog de nodige verbeteringen doorvoeren in het betalen van een leefbaar loon aan de cacaoboeren.
In februari 2016 publiceerde Mondelez een eerste voortgangsrapport, waarin de impact van het 'Cocoa Life'programma van het bedrijf gekwantificeerd werd. Het inkomen van boeren en het voorkomen van
kinderarbeid zijn KPI's in dit programma. Uit het rapport bleek dat 21% van de cacao van het bedrijf op
verantwoorde wijze geproduceerd werd. In 2017 implementeerde Mondelez een managementsysteem (Child
Labour Monitoring and Remediation System (CLMRS)) bij alle leveranciers in Ghana. Implementatie van dit
systeem zal in 2018 ook in Ivoorkust plaatsvinden.
In oktober 2017 publiceerde GES, de organisatie waar ACTIAM mee samenwerkt, het rapport Combatting
child labour - investor expectations and corporate good practice. Het rapport geeft weer wat de
verwachtingen van investeerders zijn met betrekking tot het monitoren van kinderarbeid, het tegengaan van
kinderarbeid en het betalen van een leefbaar loon voor boeren. Ook werden zeven chocoladebedrijven
onderzocht op hun prestaties op deze onderwerpen, waaronder Mondelez. Na publicatie van het rapport
werden nieuwe gesprekken met deze zeven bedrijven gepland om te bespreken hoe bedrijven met deze
verwachtingen om zullen gaan.

■

Hershey
Ook in het engagement met Hershey zijn leefbaar loon en het voorkomen van kinderarbeid in de keten de
doelstellingen. Hershey heeft een cacaoprogramma opgezet, met als doel om de levenskwaliteit van boeren
te verbeteren, productie te vergroten en toeslagen te betalen aan boeren die gecertificeerd produceren.
Eind 2017 werd 75% van de cacao door gecertificeerde boeren geleverd. Hershey heeft als doel om in 2020
100% gecertificeerde cacaobonen in te kopen. Daarnaast werkt het bedrijf aan het verbeteren van de
inkomens en levenskwaliteit van boeren. Daarvoor is, naast de prijs die boeren voor hun producten
ontvangen, diversificatie van de gewassen die een boer produceert belangrijk. Op die manier worden boeren
niet te afhankelijk van één product, waarmee ze bij een slecht jaar in de problemen zouden kunnen komen.
Hershey werkt ook aan een nieuwe cacaostrategie. Net als Mondelez heeft Hershey een CLMRS
geïntroduceerd, dat momenteel wordt uitgebreid voor boeren in Ivoorkust. Ook Hershey was onderdeel van
de zeven door GES onderzochte cacaobedrijven in het rapport Combatting child labour - investor
expectations and corporate good practice. Naar aanleiding van dit rapport wordt een nieuwe call gepland
met Hershey om verdere verbetermogelijkheden te bespreken.

■

Cargill Inc
Cargill loopt risico op het gebruik van kinderarbeid in verschillende toeleveringsketens, waaronder cacao en
katoen. Het doel van het engagement met Cargill op het gebied van katoen, is het opstellen van een
verantwoord inkoopbeleid / ketenbeleid dat wordt geaudit door een externe partij. Een ander doel van het
engagement is dat het bedrijf laat zien dat de gesprekken met de Oezbeekse overheid effectief zijn in het
voorkomen van kinderarbeid in de keten, of stopt met het kopen van katoen uit Oezbekistan. Cargill heeft
aangegeven dat zorgen over dwangarbeid en kinderarbeid worden besproken met de Oezbeekse overheid,
direct of door middel van de Association of Cotton Merchants in Europe (ACME). Hoewel het bedrijf geen
eigen activiteiten heeft in Oezbekistan, koopt het wel katoen van de Oezbeekse markt. Inmiddels is er wel
een afvaardiging van de International Labour Organisation in Oezbekistan om de arbeidsrechten te
monitoren. Ook in 2017 waren er echter rapporten die aangaven dat arbeidsrechten (waaronder
kinderarbeid) in het land nog steeds worden overtreden. We verwachten van Cargill en andere bedrijven dat
zij significante stappen gaan zetten op dit gebied, om hun ketens vrij te maken van kinderarbeid.

UITSLUITINGEN EN ENGAGEMENT
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4

Stemmen

4.1

INZICHT IN STEMMEN: TWEEDE HALFJAAR 2017

Diagram 9: Stemmen verdeeld naar regio's
Oceanië: 62
(13%)

Afrika: 63 (7%)

Noord-Amerika:
85 (17%)
Azië: 133 (27%)
Midden- en ZuidAmerika: 33 (7%)

Europa: 141
(29%)

Diagram 10: Stemmen tegen bestuursvoorstellen

Diagram 11: Gesteunde aandeelhoudervoorstellen

Audit: 28 (7%)

Overig ESG: 15
(33%)

Beloning: 173
(41%)

Diversiteit: 3
(7%)

Bestuur: 171
(40%)
Overig: 25 (6%)
Kapitaal: 27
(6%)

STEMMEN

Beloning van
bestuur: 3 (7%)
Beloning van
werknemers: 1
(2%)Bestuur: 6 (13%)

Strategie en
operations: 3
(7%)
Politieke
activiteiten: 4
(9%)

Klimaat en
energie: 10
(22%)
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4.2

OP HOEVEEL VERGADERINGEN STEMDE ACTIAM?

Tabel 2: Stemoverzicht tweede halfjaar 2017
EUROPA

NOORD-AMERIKA

AZIË-PACIFIC

ZWITSERLEVEN SNS/RZL ARIFE EU SNS/RZL ARIFE NA SNS/RZL ARIFE PA

Aantal vergaderingen waar is gestemd
Stemmen voor het bestuur
Stemmen tegen het bestuur
Totaal aantal voorstellen
Stemmen voor
Stemmen tegen
Stemonthoudingen
Totaal aantal bestuursvoorstellen
Stemmen voor
Stemmen tegen
Stemonthoudingen
Totaal aantal aandeelhoudersvoorstellen
Stemmen voor
Stemmen tegen
Stemonthoudingen
1

8
8
0
81
81
0
0
81
81
0
0
0
0
0
0

17
10
7
248
239
9
0
246
237
9
0
2
2
0
0

64
36
28
927
872
50
5
923
870
49
4
4
2
1
1

27
10
17
273
233
36
4
260
226
30
4
13
7
6
0

80
17
63
879
761
117
0
837
732
105
0
42
29
12
0

31
19
12
198
163
35
0
196
163
33
0
2
0
2
0

86
46
40
592
490
102
0
572
481
91
0
20
9
11
0

OPKOMENDE
MARKTEN
ARIFE EM

2121
141
71
1.670
1.532
124
14
1.667
1.530
123
14
3
2
1
0

De stemmen van vijf vergaderingen in Brazilië werden afgewezen omdat volmachten ontbraken, terwijl die verplicht zijn in de Braziliaanse markt. Dat waren
aandeelhoudersvergaderingen van: Companhia Siderurgica Nacional (BAVA, 11 december 2017), BR Malls Participacoes SA (BAVA, 13 december 2017), Fibria Celulose
SA (BAVA, 18 december 2017), Transmissora Alianca De Energia SA (BAVA, 20 december 2017) en VALE S.A. (BAVA, 21 december 2017). Deze vijf vergaderingen zijn
niet in de tabel opgenomen.
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Tabel 3: Stemoverzicht YTD 2017
EUROPA
ZWITSERLEVEN SNS/RZL

Aantal vergaderingen waar is gestemd
Stemmen voor het bestuur
Stemmen tegen het bestuur
Totaal aantal voorstellen
Stemmen voor
Stemmen tegen
Stemonthoudingen
Totaal aantal bestuursvoorstellen
Stemmen voor
Stemmen tegen
Stemonthoudingen
Totaal aantal aandeelhoudersvoorstellen
Stemmen voor
Stemmen tegen
Stemonthoudingen
1

2
3

4
5

114
67
47
1.805
1.693
112
0
1.779
1.686
93
0
26
7
19
0

130
71
59
2.208
2.058
150
0
2.177
2.047
130
0
31
11
20
0

ARIFE EU1

457
233
224
7.717
7.013
693
11
7.514
6.953
551
10
203
60
142
1

NOORD-AMERIKA
SNS/RZL2
ARIFE NA3

246
36
210
3.375
2.938
432
5
3.130
2.765
360
5
246
173
72
0

696
148
548
9.102
8.064
1.033
5
8.679
7.767
907
5
423
297
126
0

AZIË-PACIFIC
SNS/RZL
ARIFE PA4

168
61
107
1.767
1.415
350
2
1.729
1.403
324
2
38
12
26
0

476
187
289
5.184
4.104
1.080
0
5.053
4.062
991
0
131
42
89
0

OPKOMENDE
MARKTEN
ARIFE EM5

911
381
530
8.994
7.634
1.250
110
8.943
7.621
1.212
110
51
13
38
0

ACTIAM bracht op tijd de stemmen uit voor de AVA van Innogy SE (Duitsland) op 24 april 2017, maar de bewaarder adviseerde om de stemmen niet in behandeling te
nemen, omdat de griffier van het bedrijf de stemkaarten niet op tijd naar de subbewaarder had gestuurd.
ACTIAM bracht op tijd de stemmen uit voor de AVA van Millicom International Cellular SA (Luxemburg) op 4 mei 2017, maar de bewaarder adviseerde om de
stemmen niet in behandeling te nemen omdat deze door een technische fout bij de sub-bewaarder niet op tijd waren aangekomen.
Op 7 juni 2017 vond een aandeelhoudersvergadering van het Franse Ipsen plaats. ACTIAM rapporteerde haar belang in dit bedrijf op 3 juni 2017 aan de bewaarder,
wat na de deadline van 25 mei was. Daarom werden ACTIAM's stemmen niet geaccepteerd.
Alle drie deze vergaderingen zijn niet in de cijfers van de tabel opgenomen.
ACTIAM heeft stemmen uitgebracht voor het Amerikaanse bedrijf Keysight Technologies, maar doordat niet alle aandelen op tijd bij de Depositary Trust Corporation
werden aangemeld zijn deze stemmen afgewezen. Deze vergadering is niet meegenomen in de cijfers in deze tabel.
ACTIAM heeft stemmen uitgebracht voor 20 Amerikaanse bedrijven in het eerste kwartaal van 2017, maar doordat niet alle aandelen op tijd bij de Depositary Trust
Corporation werden aangemeld zijn deze stemmen afgewezen. Het betreft: Liberty Media Corporation, AVA, 17 januari 2017; D.R.Horton, AVA, 18 januari 2017;
Spectrum Brands Holdings, Inc, AVA 16 januari 2017; UGI Corporation, AVA, 25 januari 2017; Walgreens Boots Alliance, AVA, 26 januari 2017; Westrock Company,
AVA, 27 januari 2017; Aramark, AVA, 1 februari 2017; Emerson Electric Co, AVA, 7 februari 2017; Atmos Energy Corporation, AVA, 8 februari 2017; Tyson Foods, Inc,
AVA, 9 februari 2017; Raymond James Financial, Inc, AVA, 16 februari 2017; Harman International Industries, Inc, AVA, 17 februari 2017; Whole Foods Market, Inc,
AVA, 17 februari 2017; Transdigm Group Inc, AVA, 1 March 2017; Toll Brothers, Inc, AVA, 13 March 2017; TD Ameritrade Holding Corporation, AVA, 17 februari 2017;
Analog Devices, AVA, 8 March 2017; Applied Materials, Inc, AVA, 9 maart 2017; Centurylink, Inc, Special Meeting, 15 maart 2017; Computer Sciences Corporation,
Special Meeting, 27 maart 2017. Deze vergaderingen zijn niet meegenomen in de cijfers in deze tabel.
Het Japanse Fukui Computer Holdings hield op 16 juni een vergadering. ACTIAM stemde voor de deadline van 6 juni, maar omdat de aandelen na 31 maart gekocht
waren konden de stemmen niet geaccepteerd worden. Deze vergadering is niet in de cijfers van deze tabel meegenomen.
De stemmen van vijf vergaderingen in Brazilië werden afgewezen omdat volmachten ontbraken, terwijl die verplicht zijn in de Braziliaanse markt. Dat waren
aandeelhoudersvergaderingen van: Companhia Siderurgica Nacional (BAVA, 11 december 2017), BR Malls Participacoes SA (BAVA, 13 december 2017), Fibria Celulose
SA (BAVA, 18 december 2017), Transmissora Alianca De Energia SA (BAVA, 20 december 2017) en VALE S.A. (BAVA, 21 december 2017). Deze vijf vergaderingen zijn
niet in de tabel opgenomen.
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4.3

VOORBEELDEN EN ONTWIKKELINGEN IN HET TWEEDE HALFJAAR VAN 2017
Als we terugkijken op het laatste halfjaar van 2017, zien we veel voorbeelden van aandeelhouders die het
initiatief nemen om hun voorstellen op de agenda’s van aandeelhoudersvergaderingen te krijgen. De
onderwerpen variëren van het nomineren van kandidaten voor de raad van bestuur tot pogingen om
arbeidsrechten te beschermen en bedrijven te bewegen om hun invloed op het klimaat te verminderen. We
geven in dit rapport enkele voorbeelden van aandeelhoudersvoorstellen in de Verenigde Staten, Canada,
Australië en Nieuw-Zeeland. We kijken ook naar de ontwikkelingen in twee andere grote markten: China en
Japan. ACTIAM en andere beleggers hebben zich in die markten bij verschillende bedrijven ingezet om het
onafhankelijk toezicht te verbeteren door het benoemen van bestuurders.

4.3.1

ACTIVISTISCHE AANDEELHOUDERS IN DE VERENIGDE STATEN DRINGEN AAN OP VERANDERING AAN
DE TOP
In het tweede halfjaar van 2017 werd een aantal betwiste aandeelhoudersvergaderingen gehouden: dat zijn
vergaderingen waar aandeelhouders het management betwisten en zelf kandidaten of voorstellen naar voren
schuiven, omdat ze ontevreden zijn met de reactie van het management op bepaalde onderwerpen. Het
betwisten van een aandeelhoudersvergadering wordt gezien als een activistische zet en vaak is het twijfelachtig
of zo’n zet een positieve invloed zal hebben. ACTIAM stemde op deze vergaderingen, waarbij de voor- en nadelen
van elk scenario afgewogen zijn.
Bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Procter & Gamble (VS) op 10 oktober 2017 betwistte
Trian Partners, een belegger die 1,5% van de aandelen bezit, het management van P&G en schoof een eigen
kandidaat naar voren: Nelson Peltz, CEO en oprichter van Trian Partners. Trian Partners steunde de verkiezing van
alle bestuurskandidaten behalve die van Ernesto Zedillo, de kandidaat die mogelijk vervangen kon worden door
Nelson Peltz. Train Partners gaf echter ook aan dat het Zedillo na de AVA wilde herbenoemen.
De voornaamste zorgen van Trian Partners waren de kwakkelende aandelenkoers en de langzame winstgroei,
gepaard met zorgen dat P&G te langzaam reageerde op concurrentie en een geïsoleerde cultuur had gecreëerd.
Trian Partners was van mening dat het benoemen van hun CEO een nieuw perspectief en expertise uit andere
industrieën zou toevoegen aan het bestuur van P&G, en dat die nieuwe perspectieven groei van het bedrijf
zouden bevorderen.
ACTIAM besloot benoeming van de heer Peltz tot het bestuur te steunen. P&G kon voorafgaand aan de
vergadering onvoldoende aantonen waarom de expertise van de heer Peltz geen toegevoegde waarde zou
hebben. De onderbouwing van P&G was dat de heer Peltz niet voldeed aan de eisen die het bedrijf stelde, maar
ook andere voorgestelde bestuursleden voldeden niet aan die eisen. Daarnaast zaten vijf van de 11
commissarissen al meer dan negen jaar in het bestuur, dus een frisse blik was niet overbodig. Naast de
benoeming van de heer Peltz steunde ACTIAM de benoeming van Amy Chang.
Gelijk na afloop van de AVA kondigde P&G aan dat de heer Peltz net geen meerderheid van de stemmen had
weten te winnen en daarom niet benoemd zou worden tot het bestuur. De heer Peltz betwistte dit nieuws en liet
een onafhankelijke inspecteur aanstellen om de stemmen te hertellen. In december 2017 kondigde P&G aan dat
de heer Peltz, gezien het grote aantal stemmen dat hij had weten te behalen, per 1 maart 2018 alsnog toe zou
treden tot het bestuur. ACTIAM denkt dat deze benoeming kan bijdragen aan constructieve discussies bij de top
van P&G.
Het bedrijf Automatic Data Processing (VS) hield haar AVA op 7 november 2017. Een aandeelhouder die 2% van de
aandelen bezit, Pershing Square Capital Management, schoof drie kandidaten voor de raad van bestuur van
Automatic Data Processing naar voren: William Ackman, oprichter en CEO van Pershing Square, Veronica Hagen en
Pauk Unruh. Deze drie kandidaten zouden concurreren met drie kandidaten van Automatic Data Processing die
werden betwist door Pershing Square: Eric Fast, Glenn Hubbard en John Jones. Pershing Square vond dat
Automatic Data Processing niet goed genoeg presteerde en niet genoeg innoveerde, in vergelijking met de
concurrentie. Vooral de strategie en de potentiële groei van het bedrijf stonden ter discussie.
ACTIAM heeft naar de argumenten van beide partijen gekeken en besloten de benoeming van één van Pershing
Square’s kandidaten te steunen: de heer Ackman. Het vervangen van alle drie de door Pershing Square betwistte
kandidaten zou te disruptief zijn geweest. Daarnaast was het disproportioneel ten opzichte van Persing Square’s
belang in Automatic Data Processing (2%). De benoeming van één nieuwe director zou nieuwe perspectieven
kunnen toevoegen en eraan kunnen bijdragen dat het bedrijf een goede strategie aanneemt. Geen van de door
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Pershing Square’s voorgestelde kandidaten wist een meerderheid van de stemmen te bemachtigen en daardoor
tot het bestuur toe te treden. De heer Ackman kreeg echter 25-35% van de stemmen aan zittende
commissarissen, wat een indicatie is van ontevredenheid over de huidige strategie van Automatic Data
Processing.
4.3.2

AANDEELHOUDERS HOUDEN BEDRIJVEN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN MILIEU-IMPACT
In het eerste halfjaar van 2017 zagen we in verschillende markten een groeiend aandeelhoudersactivisme op het
gebied van milieu en klimaat. Ook in het tweede halfjaar was dit een terugkerend onderwerp.
Op 1 augustus 2017 hield het Canadese Saputo, Inc. haar AVA. Saputo produceert en verkoopt zuivelproducten in
verschillende landen. MEDAC (de ‘Movement for the Education and Protection of Shareholders’) diende een
aandeelhoudersvoorstel in voor deze AVA. Hiermee vroeg MEDAC aan Saputo om te onthullen hoe het milieudoelstellingen integreert in de evalutatie van de prestaties en beloningen van uitvoerende directeuren. MEDAC
wees op een discrepantie in het bestaande beleid, waar wel toewijding aan verantwoord ondernemen is, maar
geen concrete maatstaven en indicatoren om de prestaties te meten. ACTIAM vindt dat bedrijven in sectoren met
(potentieel) grote impact op het milieu, duurzaamheidsdoelstellingen moeten opnemen in het beloningsbeleid,
zodat de doelen van het management in lijn zijn met die van andere belanghebbenden. Daarom steunden we het
aandeelhoudersvoorstel van MEDAC. Helaas werd geen meerderheid van de stemmen behaald, maar de 31% steun
die behaald werd, is hoog genoeg om een signaal naar het management te sturen. We hopen dat Saputo de
komende jaren werk maakt van het integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in het beloningsbeleid.
Op de AVA van het Australische bedrijf Origin Energy Limited op 18 oktober 2017 richtten milieubewuste
aandeelhouders zich op traditionelere doelen, namelijk fossiele brandstoffen. Origin verkoopt energie, wekt
stroom op en produceert aardgas in onder andere Australië en Nieuw-Zeeland. De organisatie Market Forces
voegde drie aandeelhoudersvoorstellen toe aan de agenda: een gericht op het publiceren van een rapport over de
risico’s en kansen van klimaatverandering, in lijn met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD); een gericht op het jaarlijks publiceren van een rapport over hoe Origin de transitie
naar CO2-arme technologieën wil maken en het opstellen van doelstellingen voor schone energie in 2050; en een
gericht op het publiceren van een rapport over Origin’s strategie op het gebied van verontreinigende stoffen met
een korte levensduur, met name methaan, een sterk broeikasgas dat vrijkomt bij lekkages in gasinstallages.
ACTIAM steunt het werk van de TCFD. Daarnaast heeft ACTIAM in het stembeleid opgesteld dat
aandeelhoudersvoorstellen die meer transparantie over klimaatrisico’s en -kansen vragen, worden gesteund.
Daarom steunde ACTIAM alle drie de voorstellen die Market Forces indiende. Helaas werd geen meerderheid van
de stemmen behaald, maar het feit dat er drie voorstellen op het gebied van klimaatverandering op de agenda
stonden moet een signaal zijn dat Origin niet te zelfingenomen kan worden en open blijft staan voor feedback
van belanghebbenden.
In de Verenigde Staten werd op 9 november de AVA van Tapestry Inc (het voormalige Coach Inc) gehouden. Ook
daar stond een aandeelhoudersvoorstel op de agenda. Jantz Management LLC vroeg het bedrijf om een rapport
op te stellen over de haalbaarheid van een doelstelling om netto CO2-neutraal te zijn. Dit zou betekenen dat
Tapestry Inc de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk moet verminderen en de uitstoot die niet verminderd
kan worden compenseert door bijvoorbeeld het planten van bomen. Jantz Management bracht als argument in
dat klimaatverandering risico’s met zich meebrengt, zoals duurdere grondstoffen, en gaf voorbeelden van andere
bedrijven met een doelstelling van ‘netto nul CO2-uitstoot’. Siemens wil dit in 2030 behalen. Op basis van het
stembeleid steunde ACTIAM dit voorstel. Er werd geen meerderheid behaald, maar we hopen dat het bedrijf de
huidige ambities uitbreidt.

4.3.3

TOEZICHT OP DE TOEZICHTHOUDERS
In 2016 breidde ACTIAM haar beleggingsuniversum uit met 20 nieuwe opkomende markten, waaronder China.
Chinese bedrijven hebben vaak één raad van bestuur, maar ze moeten ook een Raad van Toezicht opzetten die de
financiële zaken overziet en toezicht houdt op de bestuursleden en het management. Hoewel er geen wettelijke
verplichting is om onafhankelijke directors in de Raad van Toezicht te hebben, verwacht ACTIAM van bedrijven
dat tenminste een derde van de Raad van Toezicht uit onafhankelijke commissarissen bestaat. Zeker wanneer er
een meerderheidsaandeelhouder is, kan dit de governance van een bedrijf versterken.
Bij de AVA van Air China Ltd op 27 oktober 2017 kon een nieuw lid van de Raad van Toezicht worden verkozen
(Wang Zhengang). Wang was daarvoor assistent van de algemeen directeur van China National Aviation Holding
Company (CNAHC). CNAHC bezit meer dan 50% van de aandelen van Air China. Hierdoor beschouwde ACTIAM
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Wang niet als onafhankelijk. Twee van de vier andere commissarissen waren ook gelieerd aan CNAHC. Een
soortgelijke kwestie speelde bij de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van China Life
Insurance Company Ltd op 20 december 2017. De vergadering werd georganiseerd om te beslissen over de
verkiezing van een commissaris voor de raad van bestuur en een commissaris voor de Raad van Toezicht.
Laatsgenoemde, Luo Zhaohui, was plaatsvervangend algemeen directeur van China Life Insurance Group Company
Ltd. China Life Insurance Group Company Ltd bezit 69% van de aandelen van China Life Insurance Company Ltd.
Ook de andere leden van de Raad van Toezicht konden om verschillende redenen niet als onafhankelijk worden
beschouwd. ACTIAM besloot daarom tegen de benoeming van zowel Wang als Luo te stemmen.
China Communications Construction Company Limited is actief in verschillende industrieën, waaronder het
ontwerpen en bouwen van infrastructuur voor transport, baggeren en het vervaardigen van zware machines.
China Communications Construction Group Limited is in het bezit van 63,8% van de aandelen van China
Communications Construction Company Limited en daarmee grootaandeelhouder. Op 22 november 2017 werd een
BAVA georganiseerd, waar veel onderwerpen besproken werden. Een van de agendapunten was de benoeming van
commissarissen en leden van de raad van toezicht. Bestuurskandidaat Ngai Wai Fung nam naast zijn positie bij
China Communications Construction Company Limited al in 12 andere raden van bestuur plaats. Dit riep twijfels
op over zijn tijdsbesteding, namelijk of hij wel voldoende tijd zal hebben voor zijn positie bij China
Communications Construction Company Limited. De kandidaat voor de Raad van Toezicht, Wang Yongbin, was al
algemeen directeur bij de audit-afdeling van China Communications Construction Company Limited, een lid van
de Raad van Toezicht als vertegenwoordiger van werknemers bij grootaandeelhouder China Communications
Construction Group Limited. Geen van de andere leden van de Raad van Toezicht konden als onafhankelijk
worden beschouwd. Daarom stemde ACTIAM tegen de benoeming van beide kandidaten.
In alle genoemde voorbeelden werden de benoemingen toch goedgekeurd door aandeelhouders. De grootste
reden hiervoor was het bestaan van een grootaandeelhouder die de benoemingen steunde. ACTIAM denkt dat
aanhoudende druk van internationale beleggers in deze bedrijven hen kan overtuigen om meer onafhankelijke
vertegenwoordiging in hun Raad van Toezicht toe te laten.
4.3.4

GOVERNANCE- EN FINANCIËLE UITDAGINGEN BIJ JAPANSE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN
Hamamatsu Photonics fabriceert optische sensoren en apparaten die gebruikt worden in verschillende
industrieën, zoals halfgeleiders en medische zorg. Hoewel het een van de meest succesvolle Japanse bedrijven in
de sector is, denkt ACTIAM dat er ruimte voor verbetering is in het bestuur van het bedrijf. Hamamatsu had voor
de introductie van de corporate governance code in 2015 slechts één onafhankelijke bestuurder. Het bedrijf
bracht de grootte van het bestuur terug en voegde er een onafhankelijke bestuurder aan toe in 2015, maar
daarmee is onafhankelijke vertegenwoordiging nog steeds erg beperkt. Het management lijkt terughoudend in
het opschroeven van onafhankelijk toezicht. Daarom stemde ACTIAM op AVA van het bedrijf op 22 december 2017
tegen de benoeming van zes commissarissen. ACTIAM stemde ook tegen een voorstel over de beloning van het
management. De reden daarvan is een aanscherping van ACTIAM’s stembeleid, waarin besloten is dat we tegen
de beloningen van management stemmen als het bedrijf zich in een ‘hoog risico-sector’ bevindt en geen
duurzaamheidsindicatoren in het beloningsbeleid zijn opgenomen. De resultaten van de vergadering waren ten
tijde van het schrijven van dit rapport nog niet binnen, maar we hopen met deze stem een signaal naar het
bedrijf te sturen en ze te motiveren om verbeterstappen te nemen op het gebied van bestuursstructuren en
beloningsbeleid.
Toshiba Corporation hield op 24 oktober 2017 een BAVA, om de goedkeuring van aandeelhouders te verkrijgen om
hun chipdivisie te verkopen en in verband met de benoeming van 10 leden van de raad van bestuur, waaronder
zes externe commissarissen.
In september was Toshiba met een consortium van investeerders, waaronder Bain Capital en het Koreaanse SK
Hynix, tot overeenstemming gekomen om hun chipdivisie te verkopen voor ongeveer 14,9 miljard euro. ACTIAM
stemde voor de voorstellen, die allemaal werden goedgekeurd tijdens de BAVA. Nu Toshiba ook ingestemd heeft
om de juridische strijd tegen Western Digital neer te leggen is de mededingingsscreening in China de enige
overblijvende horde voor de verkoop van de chipdivisie. Toshiba hoopt uiterlijk maart 2018 de verkoop af te
ronden. Het bedrijf hoeft zich ook geen zorgen meer te maken dat het misschien de notering aan de Japanse
beurs verliest, omdat het bijna 45 miljoen Euro heeft weten op te halen door een onderhandse plaatsing van
aandelen in november. ACTIAM denkt dat de aandacht van beleggers de komende tijd vooral uitgaat naar het
herindelen van de overgebleven bedrijfsonderdelen van Toshiba.
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4.3.5

AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND : AANDEELHOUDERS GEBRUIKEN HUN RECHTEN, MET WISSELENDE
RESULTATEN
Ook down under laten aandeelhouders steeds vaker van zich horen. Een van de actieve partijen was de
Australasian Centre for Corporate Sustainability (ACCR), een non-profitorganisatie voor
aandeelhoudersengagement en -belangen. ACCR plaatste voorstellen op agenda’s die ertoe moesten leiden dat
aandeelhouders meer rechten krijgen.
In 2017 ging de aandacht van ACCR uit naar de Australische bedrijven BHP Billiton Ltd en Woolworths Ltd. Bij
beide bedrijven stonden aandeelhoudersrechten ter discussie.
Bij BHP Billiton stelde ACCR voor om de statuten te veranderen, zodat aandeelhouders raadgevende voorstellen
konden indienen. Daarnaast diende het een voorstel in waarmee BHP Billiton gevraagd werd om hun standpunten,
toezicht en processen met betrekking tot klimaatverandering en energie te herzien. ACTIAM steunde beide
resoluties tijdens de aandeelhoudersvergadering op 16 november 2017. Hoewel de resoluties geen meerderheid
van de stemmen verkregen, denken we dat ook de komende jaren deze onderwerpen op de agenda blijven komen
en op die manier de aandacht van het bedrijf zullen krijgen.
Er was wel een erg positief resultaat bij Woolworths. Allebei de voorstellen die ACCR op de agenda wilde zetten
bij de AVA van Woolworths in november 2017 werden uiteindelijk teruggetrokken, omdat het bedrijf voorafgaand
aan de vergadering al voldoende toezeggingen tot verbetering deed. ACCR vroeg Woolworths om jaarlijks te
rapporteren over de potentiële en daadwerkelijke mensenrechtenkwesties in de toeleveringsketen. De dag voor
de AVA kondigde Woolworths aan dat het samen met de National Union of Workers (een vakbond) zou werken aan
het identificeren en aanpakken van mensenrechtenrisico’s in de toeleveringsketen.
Om zeker te zijn dat de rechten van alle werknemers in de organisatie en toeleveringsketens nageleefd worden,
stemde Woolworths in met het opzetten van een mensenrechtenscreening voor toeleveranciers van vers voedsel
en het steunen van werknemers in de ketens door hen te informeren over hun arbeidsrechten (waaronder het
recht op vereniging) en het opzetten van een effectief klachtenmechanisme.
In Nieuw-Zeeland ontving Auckland International Airport Ltd drie aandeelhoudersvoorstellen van een individuele
aandeelhouder, Peter Wakeman. Het eerste voorstel ging over het opslaan van extra kerosine op het terrein van
het vliegveld. In het tweede voorstel werd het bedrijf gevraagd om andere strategieën te onderzoeken die de
CO2-uitstoot zouden verminderen. Gezien de huidige inzet van Auckland International Airport op deze twee
gebieden besloot ACTIAM om de voorstellen niet te steunen. Het laatste voorstel betrof een verzoek om bij de
Nieuw-Zeelandse overheid te lobbyen om zogenaamd 'schuldenvrij geld' te gebruiken om 'klimaatverandering
financieel haalbaar te maken'. Ook dit voorstel steunde ACTIAM niet, omdat ter onderbouwing alleen verwezen
werd naar een YouTube-video uit 2009 en het onduidelijk was wat de aandeelhouder precies bedoelde met
'klimaatverandering financieel haalbaar te maken'.
Bij het eveneens Nieuw-Zeelandse Meridian Energy Ltd stonden ook voorstellen van deze aandeelhouders op de
agenda. Meridian Energy genereert elektriciteit, met name opgewekt door waterkracht en wind. Het voorstel om
andere strategieën te onderzoeken die de CO2-voetafdruk zouden verminderen, kreeg 1,5% steun. Het voorstel
over 'schuldenvrij geld' kreeg slechts 1,1% van de stemmen. ACTIAM stemde tegen beide resoluties. Tijdens het
beoordelen van de eerste resolutie nam ACTIAM het doel van het voorstel, de huidige CO2-uitstoot van het
bedrijf en huidige initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen, in overweging. Net als bij Auckland
International Airport steunde ACTIAM de tweede resolutie niet omdat onduidelijk was wat het doel en de
onderbouwing was. Hoewel ACTIAM vaak initiatieven steunt die de rechten van aandeelhouders vergroten,
geloven we ook dat aandeelhoudersvoorstellen voldoende onderbouwd moeten zijn, zodat de voorstellen
geloofwaardig en effectief blijven. Dat vergroot ook de kans dat bedrijven adequaat op
aandeelhoudersvoorstellen reageren.
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Hoe kijken kinderen tegen duurzaamheid aan?
Dit kwartaalberichten heeft als onderwerp ‘kinderen’. Daarbij kijken we met name vanuit de blik van
volwassenen. Maar hoe kijken kinderen naar duurzaamheidonderwerpen? En hoe zorgen we er samen voor dat er
tijdens scholing en opleidingen genoeg aandacht komt voor de onderwerpen zoals milieu en zuinig zijn op onze
grondstoffen. Een inspirerend voorbeeld daarvan is de LEGO League. Scholen werden uitgedaagd om na te denken
over het onderwerp ‘watergebruik’. Daarnaast werd er techniek (technisch lego) ingezet om een aantal
vraagstukken op het gebied van water op te lossen. De middelbare school ‘Het Nieuwe Eemland’ uit Amersfoort
won de finale met hun idee over waterbesparing in het proces van het maken van chocola. Dennis van der Putten
van ACTIAM was aanwezig bij de presentatie en was onder de indruk. De logica dat we niet minder chocola
konden gaan eten omdat anders de mensen in het productieproces minder zouden gaan verdienen terwijl het
vaak om arme mensen gaat, was treffend. Met name het vrouwelijke deel van de jury was het hier roerend mee
eens. Wat verder opvalt is de kracht van het denken van de kinderen. Ze deden onderzoek naar een probleem,
maakten dit inzichtelijk door te kijken naar de verschillende ‘watervoetafdrukken’, voerden gesprekken met
stakeholders zoals Tony Chocolonely, keken door de keten heen naar het watergebruik in het proces en kwamen
met oplossingen om het waterverbruik te verminderen en het afvalwater te hergebruiken. Namens ACTIAM
feliciteren we Aron, Yara, Florus, Roos en Daan met hun prestaties. We zullen jullie idee en voorstel verder
onderzoeken en nagaan of bedrijven het kunnen gebruiken.
Op ons verzoek hebben de leerlingen beschreven hoe ze te werk zijn gegaan en wat hun oplossing is. Dit leest u
hieronder.
Beste lezers,
Wij zijn team Waterdicht van Het Nieuwe Eemland. Wij hebben met z’n vijven meegedaan aan de First Lego League,
afgekort FLL. De FLL is een wedstrijd van LEGO met meerdere onderdelen: een robot bouwen van LEGO en die een
parcours laten afleggen en een probleem en oplossing bedenken dat past in het thema (dit jaar alles wat te maken
heeft met water). Ook je samenwerking wordt op de proef gesteld. Dit was de eerste keer dat onze school meedeed,
dus we begonnen van onderaf. Maar waar het allemaal omdraait en tevens waarom u dit nu leest is dat wij de prijs
hebben gewonnen met ons duurzame project! We kwamen erachter dat er heel veel water wordt gebruikt voor het
maken van chocola. Voor één chocoladereep wordt namelijk 2400 liter water gebruikt. Dat vonden wij wel erg veel,
dus we gingen ideeën bedenken om dat te verminderen.
Hiervoor zijn we op onderzoek uit gegaan. We zochten informatie over waar het water voor werd gebruikt. We hadden
gebeld met bedrijven zoals Milka en Tony Chocolonely. Ze wilden en/of konden geen informatie vrijgeven over hoeveel
water er werd gebruikt. Tony Chocolonely zei wel dat ze erg druk waren met het slaafvrij en het duurzaam maken van
hun chocolade, maar dat ze niet echt bezig waren met het watergebruik. Naast het bellen hebben we ook veel video’s
gekeken over hoe chocolade gemaakt wordt, daar vonden we dat cacaobonen drie keer gewassen worden. Het drie
keer wassen van de cacaobonen is eigenlijk ook helemaal niet nodig, want tijdens het wassen zit de schil er ook nog
om. Daarnaast wordt er veel water gebruikt voor het koelspoelen van de machines. Het water voor het spoelen van de
machines wordt daarna weggegooid. Het water is gewoon schoon en er is niks mee gebeurd. Dus dat kun je gewoon
gebruiken voor andere dingen, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van de wc. Onze oplossing was dat je de bonen
maar één keer wast en het overgebleven water gebruikt voor de machines. Ook gaan we de bonen wassen zonder
schil, want die gaat er daarna toch af.
We hebben veel tijd aan het project besteed, maar het was het wel waard. Het was heel leuk om te maken en te
onderzoeken en we zijn veel te gekomen over het gebruik van water. Ook volgend jaar zullen er leerlingen van onze
school meedoen. Wij gaan proberen om hen te helpen en zo hen een voorsprong te geven. Het shockeerde ons heel
erg hoeveel water wij gebruiken en voornamelijk hoeveel er verspild wordt. Wij vinden het belangrijk dat meer
mensen inzien hoe schaars het water is en hoe hoog het tempo is waarop wij het nu verbruiken. In veel landen is er al
te weinig water en met een snel stijgende wereldbevolking worden dat er alleen maar meer. Wij hopen dat grote
bedrijven stoppen met het op grote schaal verbruiken van schoon drinkwater en dat er meer beschikbaar wordt voor
mensen die het harder nodig hebben. Hopelijk heeft dit stuk nieuwe inzichten gebracht bij het gebruik van water.
Bedankt voor uw aandacht.
Daan van der Putten, Aron den Ouden, Yara Oliva Salazar, Floris Kraa en Roos Zwart
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Green bonds en positieve selectie

6.1

GROENE EN SOCIALE OBLIGATIES
Via sociale obligaties investeert ACTIAM voor haar klanten in verschillende maatschappelijke projecten. Ook
projecten die ten gunste komen van jongeren. Zo hebben we via onze deelname aan de duurzame obligatie van
de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bijgedragen aan taalonderwijs voor vluchtelingenkinderen. De
ontwikkelingsbank van de Raad van Europa gaf een sociale obligatie uit voor onder andere verbetering van
opleidingsfaciliteiten voor middelbare scholieren in kansarme gebieden, zoals de Parijse voorstad Seine-SaintDenis. ACTIAM heeft ook een sociale obligatie van Municipality Finance in portefeuille. Deze instelling financiert
Finse publieke voorzieningen en dankzij de jaarlijkse impactrapportages kunnen we als investeerder precies zien
welke nieuwe of gerenoveerde kinderopvangcentra, basisscholen en multifunctionele accommodaties
gefinancierd zijn.
Dichter bij huis heeft ACTIAM recentelijk nog een nieuwe sociale obligatie kunnen toevoegen van de Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Hierdoor dragen we bij aan de balansfinanciering van 115 Nederlandse
gemeenten die in hun categorie (onder andere grote, kleine en krimpgemeenten) het best scoren op economisch,
sociaal en ecologisch gebied. Elk van deze drie gebieden is weer verder opgebouwd uit thema’s die het
bewustzijn over duurzaamheid kunnen vergroten. Op sociaal gebied zijn dat bijvoorbeeld jeugdwerkeloosheid,
schooluitval, gezondheid, veiligheid en woonomgeving. De jaarlijkse monitoring van de best scorende gemeenten
(van Midden-Delfland tot Amsterdam) geven allerlei belangenhouders, waaronder investeerders, inzicht welke
gemeenten het meest op duurzaamheid vooruit gaan. De ambitie van BNG is een geleidelijke verbetering van
deze scores. Aan de hand van de scores gaat BNG dan ook het gesprek aan met gemeentes zodat praktijkervaring
kan worden uitgewisseld. De monitoring kan de gemeentes ten slotte ertoe dwingen de uitkomsten goed te
analyseren en een onderbouwd verhaal te hebben voor de gemeenteraad en de burgers als de eigen gemeente
afwijkt van vergelijkbare andere gemeentes.

6.2

POSITIEVE SELECTIE
In de actieve aandelenportefeuilles past ACTIAM positieve selectie toe. Dat betekent dat bedrijven die een
positieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst worden geselecteerd voor beleggingsportefeuilles. Deze
bedrijven krijgen ook een 'opslag op hun ESG-score', zodat ze aantrekkelijker worden om in te beleggen.
In de aandelenportefeuilles positioneert Essity zich als een duurzame koploper en is daarom aangemerkt als
bedrijf voor positieve selectie. Met de productie en verkoop van persoonlijke hygiëne- en verzorgingsproducten
zoals luiers, toiletpapier en tissues speelt dit Zweedse bedrijf namelijk een zichtbare rol in het waarmaken van
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In het bijzonder met betrekking tot de derde doelstelling waarbij goede
gezondheid en welzijn van zowel kinderen als volwassenen centraal staat. Het bedrijf geeft aan dat elke dag
honderden miljoenen mensen gebruik maken van hun producten. In het productieproces hanteert het bedrijf
daarnaast een lange termijn visie waarbij van bos tot en met einde levensduur alle milieueffecten in kaart
worden gebracht. Dit zorgt voor continue verbeteringen op het gebied van energieverbruik en afvalreductie.
Bovendien draagt Essity in toenemende bij aan de circulaire economie met de recente introductie van een
recyclingservice voor papieren tissues als sprekend voorbeeld. Het bedrijf stelt ten slotte hoge eisen aan de
herkomst van papier waarbij het FSC keurmerk een belangrijke plaats inneemt. Essity toont hiermee over een
grote ketenverantwoordelijkheid te beschikken, omdat dit keurmerk steeds strengere eisen stelt voor duurzaam
en sociaal bosbeheer. Zo is Essity momenteel in dialoog met de FSC organisatie, gezamenlijk met overheden,
bedrijven en milieuorganisaties, om opname van bossen met hoge natuurwaarden (Intact Forest Lanscapes) in het
huidige certificeringssysteem mogelijk te maken.
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Appendix

7.1

HUIDIGE UITSLUITINGEN (BEDRIJVEN)

BEDRIJF

SECTOR

REGIO

OVERTREDEN PRINCIPE

Adani Ports and Special Economic Zone
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.1
Aeroteh SA1
Airbus Group Finance BV
Airbus Group SE
Alpha Natural Resources, Inc.1
Altria Group
Aluminum Corporation of China Ltd.
ArcelorMittal SA
Arch Coal, Inc.1
Aryt Industries Ltd.1
Ashot Ashkelon Industries Ltd.1
AviChina Industry & Technology Company Limited
Babcock International Group PLC
BAE Systems PLC
Bank Vtb Pao
Banpu Public Company Limited
Barrick Gold Corporation
BAT Intl Finance Plc
Beijing Capital International Airport Company
Berjaya Sports Toto Berhad1
Bharat Heavy Electricals
British American Tobacco (Malaysia) Berhad
British American Tobacco PLC
BWX Technologies, Inc.1
Centrais Eletricas Brasileiras SA1
China Coal Energy Company Limited1
China Mobile Limited
China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)
China Power International Development1
China Resources Power Holdings
China Shenhua Energy Company Limited
Coal India
Compagnie Financière Richemont SA
CONSOL Energy Inc.1
Crown Resorts Limited
Daicel Corporation
Dassault Aviation SA
DICK's Sporting Goods, Inc.1
DMCI Holdings
DTE Energy Company
ENEA SA1
Exxaro Resources Limited
Federal State Unitary Enterprise SPLAV State
Research & Production Association1
Fluor Corporation
Freeport-McMoRan Inc.
G4S International Finance PLC
G4S PLC

Transport
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Energie
Voedsel, drank & tabak
Materialen
Materialen
Energie
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Commerciële & professionele diensten
Kapitaalgoederen
Banken
Energie
Materialen
Voedsel, drank & tabak
Transport
Dienstverlening
Kapitaalgoederen
Voedsel, drank & tabak
Voedsel, drank & tabak
Kapitaalgoederen
Nutsbedrijven
Energie
Telecommunicatiediensten
Energie
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven
Energie
Energie
Consumptiegoederen & kleding
Energie
Dienstverlening
Materialen
Kapitaalgoederen
Retail
Kapitaalgoederen
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven
Energie
Kapitaalgoederen

Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Europa
Europa
Noord-Amerika
Noord-Amerika
Opkomende markten
Europa
Noord-Amerika
Europa
Europa
Opkomende markten
Europa
Europa
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Europa
Noord-Amerika
Noord-Amerika
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Europa
Noord-Amerika
Azië-Pacific
Azië-Pacific
Europa
Noord-Amerika
Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Opkomende markten
Opkomende markten

Milieu
Wapens
Wapens
Wapens
Wapens
Milieu
Klant- en productintegriteit
Milieu
Milieu
Milieu
Wapens
Wapens
Wapens
Wapens
Wapens
Mensenrechten
Milieu
Milieu
Klant- en productintegriteit
Corruptie
Klant- en productintegriteit
Wapens
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit
Wapens
Mensenrechten en Milieu
Milieu
Corruptie en Mensenrechten
Mensenrechten
Milieu
Milieu
Milieu
Mensenrechten en Milieu
Wapens
Milieu
Klant- en productintegriteit
Wapens
Wapens
Wapens
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Wapens

Kapitaalgoederen
Materialen
Commerciële & professionele diensten
Commerciële & professionele diensten

Noord-Amerika
Noord-Amerika
Europa
Europa

Wapens
Mensenrechten en Milieu
Mensenrechten
Mensenrechten

APPENDIX

20

BEDRIJF

SECTOR

REGIO

OVERTREDEN PRINCIPE

Galaxy Entertainment Group
Gazprom PAO
General Dynamics Corporation
Genting Bhd.
Genting Malaysia Berhad
Genting Singapore Plc
Greek Organisation Of Football Prognostics S.A.
Grupo México S.A.B. de C.V.
Guangdong Investment Ltd.
Hanwha Corporation
Hanwha Techwin Co Ltd.
Harris Corporation
Honeywell International Inc.
Huadian Power International Corporation Ltd.
Huaneng Power International Inc.1
Huntington Ingalls Industry
Imperial Brands Finance PLC
Imperial Brands PLC
IOI Corporation Berhad
ITC Limited
Jacobs Engineering Group Inc.
Japan Tobacco Inc.
Jardine Cycle & Carriage Limited
Jastrzebska Spolka Weglowa Spolka Akcyjna
Jiangxi Copper Co Ltd
Kangwon Land Inc.
Kingston Financial Group LTD

Azië-Pacific
Opkomende markten
Noord-Amerika
Opkomende markten
Opkomende markten
Azië-Pacific
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Noord-Amerika
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Europa
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Azië-Pacific
Azië-Pacific
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Azië-Pacific

Klant- en productintegriteit
Milieu
Wapens
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit
Arbeidsrechten
Milieu
Wapens
Wapens
Wapens
Wapens
Milieu
Milieu
Wapens
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit
Mensenrechten en Milieu
Klant- en productintegriteit
Wapens
Klant- en productintegriteit
Milieu
Milieu
Milieu
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit

KT&G Corporation
Kuala Lumpur Kepong Berhad

Dienstverlening
Energie
Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Materialen
Nutsbedrijven
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven
Kapitaalgoederen
Voedsel, drank & tabak
Voedsel, drank & tabak
Voedsel, drank & tabak
Voedsel, drank & tabak
Kapitaalgoederen
Voedsel, drank & tabak
Retail
Materialen
Materialen
Dienstverlening
Gediversifieerde financiële
dienstverlening
Voedsel, drank & tabak
Voedsel, drank & tabak

Larsen & Toubro Ltd.
Las Vegas Sands Corp.
Leonardo Finmeccanica SpA
Lockheed Martin Corporation
MDU Resources Group, Inc.1
Melco Resorts & Entertainment Limited
Mgm China Holdings Limited
Mgm Resorts International
Motovilikha Plants JSC 1
NiSource Inc.
NK Rosneft' Pao
Norilsk Nickel
NORINCO International Cooperation Ltd.1
Northrop Grumman Corporation
Novomatic Ag
NTPC Ltd.
Oil and Natural Gas Corporation

Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Nutsbedrijven
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Kapitaalgoederen
Nutsbedrijven
Energie
Materialen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Nutsbedrijven
Energie

ONGC Videsh Ltd.
Orbital ATK, Inc.1
Paddy Power Betfair Plc
PAO Severstal
PetroChina Company Ltd.

Energie
Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Materialen
Energie

APPENDIX

Opkomende markten Klant- en productintegriteit
Opkomende markten Arbeidsrechten en
Mensenrechten
Opkomende markten Wapens
Noord-Amerika
Klant- en productintegriteit
Europa
Wapens
Noord-Amerika
Wapens
Noord-Amerika
Milieu
Azië-Pacific
Klant- en productintegriteit
Azië-Pacific
Klant- en productintegriteit
Noord-Amerika
Klant- en productintegriteit
Opkomende markten Wapens
Noord-Amerika
Milieu
Opkomende markten Mensenrechten
Opkomende markten Milieu
Opkomende markten Wapens
Noord-Amerika
Wapens
Europa
Klant- en productintegriteit
Opkomende markten Milieu
Opkomende markten Mensenrechten, Arbeidsrechten
en Milieu
Opkomende markten Mensenrechten
Noord-Amerika
Wapens
Europa
Klant- en productintegriteit
Opkomende markten Arbeidsrechten
Opkomende markten Mensenrechten, Corruptie en
Milieu
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BEDRIJF

SECTOR

REGIO

OVERTREDEN PRINCIPE

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Petróleos Mexicanos
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Philip Morris International Inc.
Poongsan Corporation1
Porsche Automobil Holding SE

Energie
Energie
Nutsbedrijven
Voedsel, drank & tabak
Materialen
Automobiel & componenten

Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Opkomende markten
Europa

POSCO
POSCO DAEWOO
PT Adaro Energy Tbk
PT Astra International Tbk
Pt Gudang Garam Tbk
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT United Tractors Tbk
Raytheon Company
Reynolds American Inc.1
Rheinmetall AG1
Rio Tinto Finance PLC
Rio Tinto Ltd.
Rio Tinto PLC
Rockwell Collins, Inc.
Rolls-Royce Holdings PLC
Safran SA
Sands China Ltd.
Sberbank Rossii Pao
Serco Group PLC1
Shanghai Industrial Holdings Limited
Singapore Technologies Engineering Ltd.
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.
SJM Holdings Limited
South32 Limited
Southern Copper Corporation

Materialen
Kapitaalgoederen
Energie
Automobiel & componenten
Voedsel, drank & tabak
Voedsel, drank & tabak
Energie
Kapitaalgoederen
Voedsel, drank & tabak
Kapitaalgoederen
Materialen
Materialen
Materialen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Banken
Commerciële & professionele diensten
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Energie
Energie
Dienstverlening
Materialen
Materialen

Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Noord-Amerika
Europa
Europa
Azië-Pacific
Europa
Noord-Amerika
Europa
Europa
Azië-Pacific
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Azië-Pacific
Opkomende markten
Opkomende markten
Azië-Pacific
Azië-Pacific
Opkomende markten

Swedish Match A
Tabcorp Holdings Limited
Tatts Group Limited1
Tauron Polska Energia
Textron Inc.
Thales SA
The Boeing Company
The Kroger Co.
The Tata Power Company Limited
Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.
Transneft' Pao
Tsogo Sun Holdings Limited1
Vedanta Limited
Vedanta Resources PLC1
Volkswagen AG

Voedsel, drank & tabak
Dienstverlening
Dienstverlening
Nutsbedrijven
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Voeding en detailhandel
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven
Energie
Dienstverlening
Materialen
Materialen
Automobiel & componenten

Europa
Azië-Pacific
Azië-Pacific
Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Noord-Amerika
Noord-Amerika
Opkomende markten
Azië-Pacific
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Europa
Europa

Volkswagen Bank GmbH

Automobiel & componenten

Europa

Volkswagen Financial Services AG

Automobiel & componenten

Europa

Corruptie
Arbeidsrechten
Milieu
Klant- en productintegriteit
Wapens
Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit
Arbeidsrechten
Arbeidsrechten
Milieu
Milieu
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit
Milieu
Wapens
Klant- en productintegriteit
Wapens
Mensenrechten en Milieu
Mensenrechten en Milieu
Mensenrechten en Milieu
Wapens
Wapens
Wapens
Klant- en productintegriteit
Mensenrechten
Wapens
Klant- en productintegriteit
Wapens
Mensenrechten
Mensenrechten
Klant- en productintegriteit
Milieu
Mensenrechten, Arbeidsrechten
en Milieu
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit
Klant- en productintegriteit
Milieu
Wapens
Wapens
Wapens
Wapens
Milieu
Mensenrechten
Mensenrechten
Klant- en productintegriteit
Mensenrechten en Milieu
Mensenrechten en Milieu
Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit
Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit
Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit
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BEDRIJF

SECTOR

REGIO

Volkswagen International Finance NV

Automobiel & componenten

Europa

Volkswagen Leasing GmbH

Automobiel & componenten

Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V.
Wal-Mart Stores Inc.
William Hill Plc1
Wynn Macau, Limited
Wynn Resorts, Limited
Yanzhou Coal Mining Company Ltd.
Zijin Mining Group Co. Ltd.

Voeding & detailhandel
Voeding & detailhandel
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Energie
Materialen

1

OVERTREDEN PRINCIPE

Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit
Europa
Corruptie, Milieu en Klant- en
productintegriteit
Opkomende markten Arbeidsrechten en Corruptie
Noord-Amerika
Arbeidsrechten en Milieu
Europa
Klant- en productintegriteit
Azië-Pacific
Klant- en productintegriteit
Noord-Amerika
Klant- en productintegriteit
Opkomende markten Milieu
Opkomende markten Mensenrechten en Milieu

Hoewel dit bedrijf op dit moment niet in ACTIAMs beleggingsuniversum voorkomt, heeft ACTIAM het onderzocht naar aanleiding van signalen van omstreden
activiteiten. Als resultaat van dit onderzoek is besloten het bedrijf preventief uit te sluiten van investeringen.
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7.2

HUIDIGE UITSLUITINGEN (STAATSOBLIGATIES)

Tabel 4:
Land

EU- OF VN-WAPENEMBARGO'S

Afghanistan
Algerije
Angola
Azerbeidzjan
Bahrein
Bangladesh
Bolivia
Brunei
Burundi
Cambodja
Centraal-Afrikaanse Republiek
China
Cuba
Democratische Republiek Congo
Djibouti
Dominicaanse Republiek
Ecuador
Egypte
Equatoriaal Guinea
Eritrea
Ethiopië
Gabon
Gambia
Georgië
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Haïti
Honduras
Irak
Iran
Israël
Ivoorkust
Jemen
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kirgizië
Komoren
Laos
Libanon
Liberia
Libië
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritanië
Mexico

APPENDIX

FREEDOM HOUSE "NIET
VRIJ"

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
CORRUPTIONS PERCEPTIONS
INDEX

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X1
X
X
X

X

X

X

X1
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

WERELDBANK WORLD
GOVERNANCE INDICATORS

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

24

Land

EU- OF VN-WAPENEMBARGO'S

Moldavië
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Noord-Korea
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oost-Timor
Pakistan
Palestina (West Bank en Gaza)
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Qatar
Republiek Congo
Rusland
Rwanda
Saoedi-Arabië
Sierra Leone
Soedan
Somalië
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tsjaad
Turkmenistan
Venezuela
Verenigde Arabische Emiraten
(VAE)
Vietnam
Wit-Rusland
Zimbabwe
Zuid-Soedan
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Deze landen worden als ‘vrij’ beschouwd door Freedom House, maar betwiste gebieden binnen hun grenzen worden beschouwd als ‘niet vrij’.
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Disclaimer
Deze Disclaimer is van toepassing op de in dit document opgenomen commerciële informatie (hierna: de
Informatie) die door ACTIAM N.V. (hierna: ACTIAM) aan de ontvanger wordt aangeboden. Door het in ontvangst
nemen van deze Informatie accepteert de ontvanger de toepasselijkheid van deze Disclaimer.
ACTIAM streeft ernaar nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen uit betrouwbaar geachte bronnen.
ACTIAM kan echter de nauwkeurigheid en volledigheid van de Informatie niet garanderen en aan de Informatie
kunnen geen rechten worden ontleend. De Informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of
typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft geen garanties, expliciet of impliciet, aangaande de vraag of de
Informatie die middels deze presentatie en/of dit document verkregen is nauwkeurig, volledig of actueel is.
ACTIAM is niet verplicht om de verstrekte Informatie bij te werken of onnauwkeurigheden of fouten te
herstellen.
De ontvanger zal ACTIAM inclusief haar bestuurders, management en medewerkers niet aansprakelijk stellen voor
eventuele tekortkomingen in deze Informatie.
De waarde van beleggingen kan fluctueren en resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de
toekomst. Het bespreken van risico’s in de Informatie dient niet beschouwd te worden als een volledige
opsomming van alle voorkomende risico’s. De hier vermelde Informatie dient door de ontvanger niet te worden
geïnterpreteerd als zakelijk, financieel, beleggings-, hedging-, handels-, juridisch, regelgevend, belasting-, of
boekhoudkundig advies. De belegger dient zelf elders onafhankelijk advies in te winnen. Ook dient deze
informatie niet beschouwd te worden als een aanbod om producten te kopen, te verkopen of te investeren. Op
producten en diensten genoemd in deze Informatie zijn mogelijk specifieke voorwaarden van toepassing die
geraadpleegd dienen te worden voordat tot een transactie besloten wordt.
De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de ontvanger de Informatie
gebruikt. De op die Informatie gebaseerde beslissingen zijn voor rekening en risico van de ontvanger.
Deze Informatie wordt de ontvanger uitsluitend aangeboden voor eigen gebruik en de ontvanger zal deze
Informatie slechts aan derden ter beschikking stelling na schriftelijke toestemming van ACTIAM.
Nederlands recht is van toepassing op deze Disclaimer.
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