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Samen bouwen
aan goed pensioen

Rapportage over de resultaten van engagement in 2021 
ABP publiceert over de voortgang van engagements in lijn met het IMVB-convenant:
• Elk jaar publiceren wij een overzicht van alle bedrijven waarmee wij in het betreffende jaar engagement 

hebben gevoerd. 
• Op de website en in het jaarverslag publiceren wij over de voortgang van engagement met specifieke bedrijven.
• In deze rapportage geven wij inzicht in de resultaten van de in 2021 afgesloten engagements in het kader 

van ons Insluitingsbeleid.  

In deze rapportage wordt aan de hand van onderstaande iconen weergegeven wat het resultaat van het  
engagement is. 

 
 Engagement succesvol; bedrijf voldoet aan onze voorwaarden en is ‘koploper’ geworden.

 
 Engagement niet succesvol; onze belegging is verkocht.

 
 Engagement tussentijds beëindigd omdat onze belegging is verkocht. 

Bedrijf Sector Engagement gericht 
op

Resultaat Samenvatting

PGT Innovations Inc Industriele bedrijven Milieu Engagement met deze fabrikant van ramen en deuren had 
betrekking op het openbaarmaken van de manier waarop 
de onderneming milieurisico's beheerst. De onderneming 
heeft aan ons verzoek voor openbaarmaking voldaan. Het 
engagement is succesvol gesloten. Na het engagement 
voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden voor 
koploperstatus. 

Nippon Shinyaku Co Ltd Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, overig Engagement had betrekking op transparantie over de 
gehanteerde richtlijnen voor verantwoorde promotie 
van medicijnen. Het bedrijf onderschrijft publiekelijk 
de Japanse gedragscode op dit gebied, die in lijn is met 
internationale richtlijnen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Na het engagement voldoet het bedrijf aan onze 
voorwaarden voor koploperstatus. 

Yadea Group Holdings 
Ltd

Luxe goederen Bedrijfsethiek Engagement met dit bedrijf dat electrische scooters 
fabriceert, had betrekking op het niet publiekelijk 
beschikbaar zijn van een klokkenluidersregeling. De 
onderneming heeft de klokkenluidersregeling aan ons 
verstrekt. Het engagement is succesvol gesloten. Na het 
engagement voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden 
voor koploperstatus. 

By-health Co Ltd Dagelijkse goederen Overig Engagement had betrekking op een gebrek aan informatie 
over de omstandigheden in de leveranciersketen. 
De onderneming, een Chinese producent van 
vitaminesupplementen, heeft deze stukken wel, maar 
communiceert deze niet. Het engagement is beëindigd 
want we zijn niet meer belegd in het bedrijf  

https://www.abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/waarin-belegt-abp/
https://jaarverslag.abp.nl/
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Gree Electric Appliances 
Inc of Zhuhai

Luxe goederen Overig Engagement had betrekking op een gebrek aan informatie 
over de omstandigheden in de leveranciersketen. Er is 
contact opgenomen met het bedrijf, 's werelds grootste 
producent voor air-conditionings, om deze informatie te 
verkrijgen. Het engagement is beëindigd omdat we niet 
meer belegd zijn in het bedrijf.

Financiere Top Mendel 
SAS

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek Engagement had betrekking op het ontbreken van 
een anti-corruptiebeleid of klokkenluiderprogramma. 
De onderneming, een toonaangevend bedrijf in de 
dierengezondheidszorg en actief in 45 landen, heeft 
naar tevredenheid gereageerd op ons verzoek om 
openbaarmaking. Het engagement is succesvol afgesloten. 
Na het engagement voldoet het bedrijf aan onze 
voorwaarden voor koploperstatus. 

Prophylaxis BV Gezondheidszorg Bedrijfsethiek Engagement met dit bedrijf dat in verschillende landen 
tandheelkundige diensten aanbiedt, had betrekking op 
het ontbreken van informatie over anti-corruptiebeleid 
en een klokkenluiderprogramma. De onderneming heeft 
niet naar tevredenheid gereageerd op onze verzoeken tot 
openbaarmaking van deze documenten. Het engagement 
is beëindigd want wij zijn niet meer belegd in het bedrijf.

Alector Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, overig Engagement had betrekking op de gehanteerde 
richtlijnen voor de promotie van de medicijnen van 
dit bedrijf. De onderneming verkoopt nu nog geen 
medicijnen, maar zodra ze dit doen zal het aan de 
vereiste promotierichtlijnen voldoen. De externe portfolio 
manager zal hier toezicht op houden. Het engagement 
is succesvol afgesloten. Na het engagement voldoet het 
bedrijf aan onze voorwaarden voor koploperstatus. 

Bridgebio Pharma Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, overig Het engagement met deze onderneming had betrekking 
op de gehanteerde richtlijnen voor de promotie van de 
medicijnen van dit bedrijf.De onderneming verkoopt 
nu nog geen medicijnen, maar zodra ze dit doen zal het 
aan de vereiste promotierichtlijnen voldoen. De externe 
portfolio manager zal hier toezicht op houden. Het 
engagement is succesvol gesloten. Na het engagement 
voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden voor 
koploperstatus. 

Kodiak Sciences Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, overig Het engagement met deze onderneming had betrekking 
op de gehanteerde richtlijnen voor de promotie van de 
medicijnen van dit bedrijf. De onderneming verkoopt nu 
nog geen medicijnen, maar zodra ze dit doen zal het aan 
de vereiste promotierichtlijnen voldoen. Het engagement 
is succesvol beëindigd. Na het engagement voldoet het 
bedrijf aan onze voorwaarden voor koploperstatus. 

Phathom 
Pharmaceuticals Inc

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, overig Het engagement met deze onderneming had betrekking 
op de gehanteerde richtlijnen voor de promotie van de 
medicijnen van dit bedrijf. De onderneming verkoopt 
nu nog geen medicijnen, maar zodra ze dit doen zal het 
aan de vereiste promotierichtlijnen voldoen. De externe 
portfolio manager zal hier toezicht op houden. Het 
engagement is succesvol beëindigd. Na het engagement 
voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden voor 
koploperstatus. 

Bukit Asam Tbk PT Energie Milieu, mensenrechten Het engagement met dit Indonesisch mijnbouwbedrijf 
had betrekking op de uitbreidingsplannen en het 
mensenrechtenbeleid. De onderneming, in eigendom 
van de Indonesische staat, heeft niet naar tevredenheid 
gereageerd op contact hierover. Het engagement is 
onsuccesvol beëndigd. Onze beleggingen in dit bedrijf zijn 
verkocht.
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Celltrion Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, overig Het engagement had betrekking op het ontbreken 
van informatie over anti-corruptiebeleid en 
promotierichtlijnen rondom medicijnen. De onderneming 
had stukken over anti-corruptiebelid publiekelijk 
beschikbaar gemaakt, hetzij slechts in het Koreaans. De 
promotierichtlijnen blijven onduidelijk. Het engagement 
is deels naar tevredenheid gesloten. Na het engagement 
blijft het bedrijf achterblijver. 

Formosa Plastics Corp Basismaterialen Milieu, arbeidsomstandig-
heden

Het engagement met dit bedrijf had betrekking op 
zorgen over het milieubeleid en veiligheidsmanagement. 
Het bedrijf heeft niet naar tevredenheid gereageerd 
op toenaderingen. Het engagement is niet-succesvol 
afgesloten. Het bedrijf blijft een achterblijver.

Mobile TeleSystems 
PJSC

Communicatie 
dienstverlening

Mensenrechten Het engagement met dit Russische telecom bedrijf 
had betrekking op het openbaarmaken van het 
mensenrechtenbeleid. Het bedrijf, dat aan landen levert 
met een hoog risico op mensenrechtenschendingen, heeft 
niet naar tevredenheid gereageerd op het engagement. 
Het engagement is niet-succesvol beëindigd. Onze 
beleggingen in dit bedrijf zijn verkocht.

Newcrest Mining Ltd Basismaterialen Milieu Het engagement met dit goud- en koperwinningsbedrijf 
had betrekking op het milieubeleid van het Australische 
bedrijf, in bijzonder met betrekking tot een nabijgelegen 
dam. Het bedrijf heeft naar tevredenheid gereageerd 
door een nieuwe veiligheidsrichtlijn te introduceren en 
te rapporteren op het veiligheidsrisico. Het engagement 
is beëindigd. Het bedrijf zal worden geclassificeerd als 
koploper.

Stryker Corp Gezondheidszorg Mensenrechten, overig Het engagement met dit bedrijf dat medische 
technologien ontwikkeld had betrekking op de 
kwaliteitsgarantie van de producten van dit bedrijf, in het 
bijzonder voor kunstheupen. Het bedrijf heeft aangegeven 
wel een kwaliteitsgarantie te hanteren, maar wilt deze 
documenten niet vrijgeven. Het engagement is geëindigd, 
omdat wij geen beleggingen meer in dit bedrijf hadden. 

Tenaga Nasional Bhd Nutsbedrijven Milieu Het engagement had betrekking op zorgen over de 
afhankelijkheid van dit Maleisische staatsbedrijf van 
kolen-gegenereerde energie. Het bedrijf, een monopolist 
van utiliteiten, heeft door zijn strategie voor CO2-reductie 
te laten zien naar tevredenheid hierop gereageerd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Na het engagement 
voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden voor 
koploperstatus. 

Wal-Mart de Mexico 
SAB de CV

Dagelijkse goederen Bedrijfsethiek Het engagement met dit bedrijf had betrekking op 
corruptieschandalen. Sinds die incidenten is het 
anti-corruptiebeleid van dit bedrijf naar tevredenheid 
verbeterd. Het engagement met dit bedrijf is succesvol 
gesloten. Na het engagement voldoet het bedrijf aan onze 
voorwaarden voor koploperstatus. 

Teleperformance Industriele bedrijven Goed bestuur Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
zitting van een belanghebbende in een onafhankelijk 
controle-committee in het bedrijf. Het bedrijf heeft naar 
tevredenhed gereageerd op het engagement en de 
belanghebbende zit niet langer in dit committee. Het 
engagement is succesvol gesloten. Na het engagement 
voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden voor 
koploperstatus. 

Indofood Sukses 
Makmur Tbk PT

Dagelijkse goederen Mensenrechten Dit engagement had betrekking op zorgen over uitbuiting 
van werknemers in de productieketen bij de productie 
van palm olie. Het bedrijf kon niet naar teveredenheid 
beantwoorden op deze zorgen. Het engagement is 
beëindigd omdat wij niet meer belegd zijn in het bedrijf.
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Magazine Luiza SA Luxe goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement met dit Braziliaanse bedrijf had 
betrekking op een gebrek aan informatie over de 
omstandigheden in de leveranciersketen. Het bedrijf, een 
detailhandelaar, heeft naar tevredenheid gereageerd op 
ons verzoek hier over te rapporteren. Het engagement is 
succesvol gesloten. Na het engagement voldoet het bedrijf 
aan onze voorwaarden voor koploperstatus. 

AbbVie Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek Het engagement met deze biofarmaceutische 
onderneming had betrekking op incidenten rondom 
omkoping en corruptie. Het bedrijf heeft kunnen 
aantonen te handelen in lijn met best-practice richtlijnen 
voor deze industrie. Het engagement met deze 
onderneming is succesvol gesloten. Na het engagement 
voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden voor 
koploperstatus. 

ACADIA 
Pharmaceuticals Inc

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met deze onderneming had betrekking 
op de gehanteerde richtlijnen voor de promotie van de 
medicijnen van dit bedrijf. De onderneming verkoopt 
nu nog geen medicijnen, maar zodra ze dit doen zal 
het de promotierichtlijnen hanteren.  Het engagement 
met deze onderneming is succesvol beëindigd. Na het 
engagement voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden 
voor koploperstatus. 

AES Corp/The Nutsbedrijven Milieu Het engagement had betrekking op bekendmaking van 
uitbreiding van activiteiten met betrekking tot steenkool. 
Het bedrijf, een ontwikkelaar voor infrastructuur, 
heeft duidelijk gemaakt dat dat niet is hoe hun 
toekomstplannen geïnterpreteerd zouden moeten 
worden, omdat ze juist uitstoot gaan verminderen 
en op hernieuwbare energie zullen overstappen. Het 
engagement is succesvol gesloten. Na het engagement 
voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden voor 
koploperstatus. 

Agricultural Bank of 
China Ltd

Financiele instellingen Bedrijfsethiek, overig Het engagement had betrekking op het ontbreken van 
een anti-witwas, -fraude en -corruptiebeleid. Het bedrijf 
heeft nadat wij dit opvroegen, deze documenten kunnen 
laten zien. Het engagement is succesvol gesloten. Na het 
engagement voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden 
voor koploperstatus. 

Airtac International 
Group

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek, milieu Het engagement had betrekking op de implementatie van 
een klokkenluiderprogramma, anti-corruptiebeleid en 
milieumanagementsysteem. Het bedrijf, een Taiwanese 
toeleverancier van pneumatische machines, promoot 
nu zijn klokkenluiderprogramma en heeft daarna een 
duurzaamheidsraport uitgegeven, waarin meer informatie 
over milieumanagement. Het engagement is succesvol 
gesloten. Na het engagement voldoet het bedrijf aan onze 
voorwaarden voor koploperstatus. 

Al Rajhi Bank Financiele instellingen Mensenrechten Het engagement met deze Saoedi-Arabische bank 
had betrekking op de implementatie van een 
mensenrechtenbeleid. De bank kon aantonen dat het 
een dergelijk beleid heeft en discriminatie tegengaat. Het 
engagement is succesvol gesloten. Na het engagement 
voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden voor 
koploperstatus. 

Aldar Properties PJSC Vastgoed Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van een klokkenluiderprogramma en een anti-corruptie 
en omkopingbeleid. Het bedrijf, een vastgoedbedrijf 
in Abu Dhabi, heeft kunnen laten zien, na het uitgeven 
van zijn duurzaamheidsrapportage, dat zij een dergelijk 
beleid en programma heeft. Het engagement is succesvol 
gesloten. Na het engagement voldoet het bedrijf aan onze 
voorwaarden voor koploperstatus.  
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Alimentation Couche-
Tard Inc

Dagelijkse goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op beleid rondom de 
leveranciersketen van deze Canadese supermarktketen. 
Het bedrijf heeft naar tevredenheid gereageerd op 
verzoeken naar deze openbare stukken. Het engagement 
is succesvol gesloten. Na het engagement voldoet het 
bedrijf aan onze voorwaarden voor koploperstatus.  

Almarai Co JSC Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op beleid rondom 
de leveranciersketen van dit zuivelproductie bedrijf. 
Het Saoedi-Arabische bedrijf heeft naar tevredenheid 
gereageerd op verzoeken naar deze openbare 
stukken. Het engagement is succesvol gesloten. Na het 
engagement voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden 
voor koploperstatus.  

Alter Domus Holdco 
Sarl

Financiele instellingen Bedrijfsethiek Dit engagement had betrekking op het anti-witwas 
beleid van deze bank. Het bedrijf, een aanbieder van 
zakelijke fondsen en diensten, kon niet het vereiste 
klokkenluiderprogramma overleggen en heeft ook enkele 
indirecte banden met fraude zaken. Het engagement is 
niet-succesvol gesloten. Wij hebben geen beleggingen 
meer in dit bedrijf.

Ambarella Inc Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het publiceren van 
informatie en beleid voor het beheersen van de risico's 
in de toeleveringsketen. Het bedrijf, een producent van 
halfgeleiders, heeft naar tevredenheid gereageerd op ons 
verzoek en heeft de benodigde informatie gepubliceerd. 
Het engagement is succesvol gesloten. Na het 
engagement voldoet het bedrijf aan onze voorwaarden 
voor koploperstatus.  

AmerisourceBergen 
Corp

Gezondheidszorg Mensenrechten, 
productkwaliteit- en 
veiligheid

Het engagement had betrekking op productkwaliteit en 
veiligheid in het kader van de Opïodencrisis. Het bedrijf, 
een distributeur van medicijnen, heeft verschillende 
stappen genomen om het risico van misbruik door hen 
geleverde opiaten te verlagen. Het engagement is deels 
succesvol gesloten. Na het engagement voldoet het bedrijf 
aan onze voorwaarden voor koploperstatus. 

Amicus Therapeutics 
Inc

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten 

Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van de gehanteerde promotierichtlijnen voor medicijnen, 
een klokkenluiderprogramma en een anti-corruptie en 
omkopingbeleid. Het bedrijf heeft kunnen laten zien dat zij 
dit beleid publiek beschikbaar hebben en een contactpunt 
hiervoor hebben. Het engagement is succesvol gesloten. 
Na het engagement voldoet het bedrijf aan onze 
voorwaarden voor koploperstatus. 

Amorepacific Corp Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op 
kwaliteitsmanagementsystemen van deze Zuid-
Koreaanse producent van schoonheidsproducten 
en cosmetica. Het bedrijf heeft naar tevredenheid 
gereageerd op ons verzoek om inzicht te krijgen in hun 
kwaliteitsmanagementsysteem. Het engagement is 
succesvol gesloten. Na het engagement voldoet het bedrijf 
aan onze voorwaarden voor koploperstatus. 

AnaptysBio Inc Gezondheidszorg Bedrijfshumaek overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van de gehanteerde promotierichtlijnen rondom 
medicijnen en het openbaarmaken van een 
klokkenluiderprogramma en een anti-corruptiebeleid. 
Het klokkenluiderprogramma en anti-corruptiebeleid 
waren online beschikbaar, maar er was nog geen 
promotierichtlijn rondom de medicijnen aangezien dit 
bedrijf nog in pre-commerciele fase was. Het engagement 
is gesloten omdat wij niet meer belegd zijn in het bedrijf. 
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Anthem Inc Gezondheidszorg Goed bestuur Het engagement had betrekking op veiligheid van data 
en privacy. Het bedrijf, een van grootste zorgaanbieders 
in Amerika, had te maken met een datalek na een 
cyberaanval. Hier heeft het bedrijf naar tevredenheid 
op gereageerd, aangezien zij in eerste instantie al 
goed beleid had voor cybersecurity en adequate actie 
heeft ondernomen om de problemen op te lossen. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf zal worden 
geclassificeerd als koploper.

Aoyama Trading Co Ltd Luxe goederen Overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van informatie en beleid op het beheersen van de risico's 
in de leveranciersketen. Het Japanse detailhandelbedrijf 
heeft naar tevredenheid gereageerd op ons verzoek 
om informatie hierover, aangezien zij bij een non-profit 
organisatie zijn aangesloten die hier toezicht op houdt. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf zal 
worden geclassificeerd als koploper.

Apellis Pharmaceuticals 
Inc

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de promotierichtlijnen die het bedrijf 
hanteert voor zijn medicijnen. Het bedrijf heeft weliswaar 
voldaan aan de eisen voor deze richtlijnen, maar maakt 
nog steeds niet alle documenten hier omtrent openbaar. 
Het engagement is succesvol gesloten, maar de situatie 
zal blijvend worden gemonitord. Het bedrijf zal worden 
geclassificeerd als koploper.

Arcus Biosciences Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement met dit bedrijf had betrekking op het 
vrijgeven van informatie over de promotierichtlijnen 
die het bedrijf hanteert voor zijn medicijnen. Het bedrijf 
bevindt zich echter nog in een pre-commerciele fase, 
waardoor zij op dit moment nog geen promotieactivieiten 
onderneemt. Het engagement is gesloten. Onze 
beleggingen in dit bedrijf zijn verkocht.

Argenx SE Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op het 
vrijgeven van informatie over de promotierichtlijnen 
die het bedrijf hanteert voor zijn medicijnen. Het bedrijf 
bevindt zich echter nog in een pre-commerciele fase, 
waardoor zij op dit moment nog geen promotieactivieiten 
onderneemt. Het bedrijf heeft echter een intern 
reflectieproces op wat zij produceren. Het engagement is 
succesvol gesloten. Het bedrijf zal worden geclassificeerd 
als koploper.

Arkema SA Basismaterialen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op de 
veiligheidsmaatregelen in het geval van milieuincidenten. 
Het chemiebedrijf heeft hier beleid op ontwikkeld en 
kunnen aantonen dat het bezig is met de implementatie 
daarvan. Het engagement is gesloten, maar wij blijven 
de ontwikkelingen van dit bedrijf met betrekking tot 
veiligheidsmanagement volgen. Het bedrijf zal worden 
geclassificeerd als koploper.

Aruhi Corp Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over een klokkenluiderprogramma en 
een anti-witwasprogramma. Het bedrijf, de grootste 
hypotheekverstrekker van Japan, heeft naar tevredenheid 
gereageerd op onze verzoeken. Het engagement is 
succesvol gesloten. Het bedrijf zal worden geclassificeerd 
als koploper.

AstraZeneca PLC Gezondheidszorg Bedrijfsethiek Het engagement met dit bedrijf had betrekking op 
incidenten met betrekking tot omkoping en corruptie. Het 
bedrijf, een pharmaceutische multinational, heeft nu anti-
omkoping en corruptie beleid ingesteld. Het engagement 
is gesloten. Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.
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AT&T Inc Communicatie 
dienstverlening

Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op incidenten rondom 
de veiligheid van data en privacy. Het bedrijf heeft echter 
naar tevredenheid gereageerd op verzoeken om aan te 
tonen dat zij gedegen beleid hebben om veilig om te gaan 
met de grote hoeveelheden aan data die zij verzamelen. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Atmos Energy Corp Nutsbedrijven Milieu Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van informatie rondom milieu management systemen 
van dit gasdistributiebedrijf. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid hierop gereageerd. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Autodesk Inc Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van beleid voor het waarborgen van data privacy en 
veiligheid. Het softwarebedrijf heeft naar tevredenheid 
gereageerd op ons verzoek hierom. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Banca Transilvania SA Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een klokkenluiderprogramma en anti-witwasbeleid 
bij deze Roemeense bank. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid gereageerd op onze verzoeken hierop. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Banco del Estado de 
Chile

Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een klokkenluiderprogramma. Deze bank heeft naar 
tevredenheid gereageerd op onze verzoeken hierop. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Barclays PLC Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het adequaat 
functioneren van het klokkenluiderprogramma binnen 
dit bedrijf. Deze bank heeft zijn klokkenluiderprogramma 
verbeterd na problemen met het functioneren van dit 
programma. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

BASF SE Basismaterialen Milieu Het engagement had betrekking op de milieuimpact 
van zijn producten. Het Duitse chemiebedrijf heeft 
kunnen aantonen dat zij deze in acht neemt bij het 
ontwikkelen van zijn producten en het gebruik daarvan. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Bausch Health Cos Inc Gezondheidszorg Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op ethiek rondom de 
gehanteerde prijzen voor medicijnen en transparantie. 
Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat zij op verschillende 
manieren hier vooruitgang op aan het boeken is. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Beijing Sinnet 
Technology Co Ltd

Informatietechnologie Goed bestuur, digitale 
rechten

Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van beleid voor het waarborgen van data privacy en 
veiligheid. Het datacentrumbedrijf heeft kunnen aantonen 
een dergelijk beleid te hebben inclusief plannen om dit 
beleid door te ontwikkelen. Het engagement is gesloten. 
Onze beleggingen in het bedrijf zijn verkocht..
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Bedrijf Sector Engagement gericht 
op

Resultaat Samenvatting

Best Secret GmbH Luxe goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement met dit e-commerce bedrijf had 
betrekking op de maatschappelijke omstandigheden 
binnen de leveranciersketen. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid gereageerd op onze aansporingen om hier 
beleid op te ontwikkelen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Biocon Ltd Gezondheidszorg Overig Het engagement had betrekking op de gehanteerde 
promotierichtlijnen rondom de medicijnen die dit bedrijf 
ontwikkeld. Het bedrijf heeft naar tevredenheid kunnen 
aantonen hier mee bezig te zijn. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Biohaven 
Pharmaceutical Holding 
Co Ltd

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten, overig

Het engagement met dit bedrijf had betrekking op 
de implementatie van een klokkenluiderprogramma, 
anti-corruptiebeleid en gehanteerde richtlijnen rondom 
de promotie van zijn medicijnen. Het bedrijf heeft 
naar tevredenheid kunnen aantonen dat zij deze 
beleidsstukken heeft. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

BK Brasil Operacao 
e Assessoria a 
Restaurantes SA

Luxe goederen Overig Het engagement met dit bedrijf dat fast-food 
restaurants ondersteunt, had betrekking op het 
kwaliteitsmanagement van dit bedrijf. Het Braziliaanse 
bedrijf heeft kunnen aantonen dat zij aangesloten is bij 
een internationale richtlijn voor kwaliteitsmanagement. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Bluebird Bio Inc Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde promotierichtlijnen voor zijn medicijnen. 
Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat zij aangesloten is 
bij verschillende geaccepteerde richtlijnen hiervoor. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Blueprint Medicines 
Corp

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde promotierichtlijnen voor zijn medicijnen. Het 
bedrijf heeft deze promotierichtlijnen naar tevredenheid 
verbeterd. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Blueprint Medicines 
Corp

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde promotierichtlijnen voor zijn medicijnen. Het 
bedrijf heeft deze promotierichtlijnen naar tevredenheid 
verbeterd. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Boston Scientific Corp Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met deze ontwikkelaar van medische 
apparatuur had betrekking op de kwaliteitsmanagement 
en veiligheidsproblemen van zijn product. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid maatregelen genomen om dit te 
verbeteren. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Bradespar SA Basismaterialen Bedrijfsethiek, milieu, 
arbeidsomstandigheden

Het engagement had betrekking het openbaarmaken van 
anti-corruptie, milieumanagement en veiligheidsbeleid. 
Het bedrijf, dat financiële belangen heeft in andere 
bedrijven, heeft naar tevredenheid initiatieven gestart 
om hierop te verbeteren. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.
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BRF SA Dagelijkse goederen Mensenrechten, 
productkwaliteit- en 
veiligheid

Het engagement had betrekking op anti-corruptie en 
fraudebeleid en voedselveiligheidsmanagement. Het 
bedrijf heeft kunnen aantonen op dit moment daar geen 
problemen mee te ondervinden en initiatief te nemen om 
problemen te voorkomen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper. 

Bupa Arabia for 
Cooperative Insurance 
Co

Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van een klokkenluiderprogramma. Het bedrijf, 
een aanbieder van zorgverzekeringen, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen zij een dergelijk beleid 
hebben. Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd te 
worden als koploper.

Capital One Financial 
Corp

Financiele instellingen Goed bestuur, digitale 
rechten

Het engagement had betrekking op veiligheid van data 
naar aanleiding van een incident. Deze Amerikaanse 
bank heeft kunnen aantonen hier naar tevredenheid 
op gereageerd te hebben. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

CDW Corp/DE Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
vanbeleid voor het reguleren van de maatschappelijke 
omstandigheden binnen de toeleveringsketen. Het 
bedrijf, dat elektronische producten doorverkoopt, heeft 
kunnen aantonen voldoende intiatieven in plaats te 
hebben om goede omstandigheden in de keten te kunnen 
garanderen. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

CF Industries Holdings 
Inc

Basismaterialen Overig Het engagement had betrekking op beleid rondom 
veiligheid en productkwaliteit. Het bedrijf, een producent 
van hydro- en nitrogene producten, heeft naar 
tevredenheid aan kunnen tonen dat zij hier beleid op 
hebben. Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd te 
worden als koploper.

Chegg Inc Luxe goederen Overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van het marketingbeleid. Het bedrijf, een ontwikkelaar 
van educatietechnologie, heeft hier voldoende initiatief 
genomen om te waarborgen dat hun marketingbeleid 
ethisch verantwoord is. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

China Minsheng 
Banking Corp Ltd

Financiele instellingen Overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van een klokkenluiderprogramma. Het bedrijf heeft 
naar tevredenheid hun beleid en rappportage hierover 
verbeterd. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

China Tourism Group 
Duty Free Corp Ltd

Luxe goederen Mensenrechten, arbeids-
omstandigheden

Het engagement had betrekking op het publiceren van 
informatie over beleid inzake de arbeidsomstandigheden. 
Het bedrijf heeft naar tevredenheid op ons verzoek op 
publicatie gereageerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Cie Generale des 
Etablissements Michelin 
SCA

Luxe goederen Mensenrechten Het engagement had betrekking op 
kwaliteitsmanagementsystemen. Het bedrijf, een 
ontwikkelaar en producent van autobanden, heeft kunnen 
aantonen dergelijke systemen te hebben. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.
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Resultaat Samenvatting

CJ ENM Co Ltd Communicatie 
dienstverlening

Digitale rechten Het engagement had betrekking op data privacy en 
veiligheid. Het data privacy en veiligheidsbeleid van dit 
Zuid-Koreaanse mediabedrijf sluit aan bij internationale 
richtlijnen hiervoor. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Clarivate PLC Informatietechnologie Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van informatie over data privacy en beveiligingsbeleid van 
dit data-analysebedrijf. Het bedrijf heeft nu dit beleid nu 
gepubliceerd en een robustere ESG functie ontwikkeld. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Coherus Biosciences Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement met dit bedrijf had betrekking op het 
openbaarmaken van zijn klokkenluiderprogramma, 
anti-corruptiebeleid en de gehanteerde richtlijnen voor 
de promotie van zijn medicijnen. Het bedrijf heeft hier op 
verschillende manieren zich ontwikkeld. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Colgate-Palmolive India 
Ltd

Dagelijkse goederen Overig Het engagement met deze had betrekking op het 
openbaarmaken van behaalde certificering voor 
kwaliteitsmanagementsystemen. Het bedrijf, producent 
van huishoud- en consumentenproducten, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen dat zij dergelijke systemen 
hanteert die overeenkomen met ISO certificering. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Collegium 
Pharmaceutical Inc

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement met dit bedrijf had betrekking op het 
openbaarmaken van zijn klokkenluiderprogramma, 
anti-corruptiebeleid en de gehanteerde richtlijnen voor 
de promotie van zijn medicijnen. Het bedrijf heeft hier op 
verschillende manieren zich ontwikkeld. Het engagement 
is gesloten, omdat onze beleggingen in dit bedrijf verkocht 
waren. 

Corteva Inc Basismaterialen Milieu Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het bedrijf, een 
producent van chemicaliën voor de landbouwindustrie 
heeft kunnen aantonen een dergelijk beleid te voeren. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Crown Resorts Ltd Luxe goederen Bedrijfsethiek Het engagement met dit Australische bedrijf actief in 
exploitatie van gok- en amusementscomplexen, had 
betrekking op het vermoeden dat het bedrijf ontuiking 
van de wet en grenscontroles ondersteund. Het bedrijf 
heeft in overleg een anti-corruptiebeleid ontwikkeld en 
een onafhankelijke compliancefunctie opgericht. Het 
engagement is gesloten, omdat onze beleggingen in het 
bedrijf verkocht zijn.

CyberAgent Inc Communicatie 
dienstverlening

Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van data privacy en veiligheidsbeleid. Het bedrijf, 
een Japans digitaal advertentiebedrijf, heeft kunnen 
aantonen een dergelijk beleid te hebben. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.
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Dar Al Arkan Real Estate 
Development Co

Vastgoed Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement met dit vastgoedontwikkelingsbedrijf 
had betrekking op het openbaarmaken van een 
klokkenluiderprogramma, diversiteitsbeleid en anti-witwas 
en corruptiebeleid. Het Saoedi-Arabische bedrijf heeft 
niet naar tevredenheid kunnen aantonen dat zij dergelijk 
beleid voert. Het engagement is niet-succesvol gesloten. 
Onze beleggingen in dit bedrijf zijn verkocht.

Deciphera 
Pharmaceuticals Inc

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op 
de gehanteerde promotierichtlijnen rondom zijn 
medicijnen. Het bedrijf bevindt zich echter nog in een pre-
commerciele fase, waardoor zij op dit moment nog geen 
promotieactivieiten onderneemt. Het engagement was 
gesloten, omdat onze beleggingen in dit bedrijf verkocht 
waren.

Detsky Mir PJSC Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op publicatie van 
informatie over toezicht op de leveranciersketen en 
milieuaspecten. Het bedrijf, een Russische aanbieder 
van kinderkleding, heeft kunnen aantonen hierover te 
rapporteren en neemt initiatief om hierin te verbeteren. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Diamondback Energy 
Inc

Energie Milieu, mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden

Het engagement had betrekking op het publiceren 
van informatie over het duurzaamheidsbeleid. Het 
Amerikaanse olie en gasbedrijf heeft kunnen aantonen 
dat zij over dergelijk beleid beschikt. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Digital Garage Inc Informatietechnologie Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van data privacy en veiligheidsbeleid. Het bedrijf, een 
Japans technologiebedrijf, heeft kunnen aantonen 
dergelijke beleidsstukken te hebben. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Disco Corp Informatietechnologie Arbeidsomstandigheden Het engagement met deze Japanse 
gereedschapsproducent had betrekking op 
het openbaarmaken van beleidsstukken voor 
maatschappelijke omstandigheden binnen de 
leveranciersketen. Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat 
zij dergelijk beleid heeft. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Discovery Ltd Financiele instellingen Goed bestuur Het engagement had betrekking op het verbeteren van 
het klokkenluiderprogramma. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf, 
dat financiele diensten levert, heeft kunnen aantonen dat 
zij over een gedegen klokkenluiderprogramma beschikt. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

DLF Ltd Vastgoed Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op de samenstelling van 
de directie. Het  Indiase vastgoedbedrijf heeft voldoende 
initiatief genomen om de diversiteit en verjonging in de 
directie toe te laten nemen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.P148

easyJet PLC Industriele bedrijven Milieu Het engagement had betrekking op het 
milieumanagementsysteem van het bedrijf. Het bedrijf 
heeft kunnen aantonen verschillende initiatieven 
te hebben om management van milieu issues te 
waarborgen. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.
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EDP - Energias de 
Portugal SA

Nutsbedrijven Bedrijfsethiek, 
productkwaliteit- en 
veiligheid

Het engagement had betrekking op incidenten rondom 
corruptie en veiligheidsmanagement. Het Portugese 
nutsvoorzieningsbedrijf heeft kunnen aantonen hier naar 
tevredenheid actie te ondernemen om het voorkomen van 
corruptie en veiligheid te waarborgen. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Emaar Economic City Vastgoed Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement met dit Saoedi-Arabische 
vastgoedservicesbedrijf had betrekking op het 
openbaarmaken van anti-witwas en corruptiebeleid, 
klokkenluiderprogramma en diversiteitsbeleid. Het bedrijf 
heeft niet naar tevredenheid kunnen aantonen dat zij 
dergelijk beleid voert. Het engagement is niet-succesvol 
gesloten. Onze beleggingen in dit bedrijf zijn verkocht.

Embraer SA Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op een omkoping-
gerelateerd incident. Het Braziliaanse luchtvaartbedrijf 
heeft deze afgehandeld en maatregelen genomen ter 
voorkoming in de toekomst, maar had op het moment van 
het sluiten van de engagement zijn anti-corruptiebeleid 
nog niet naar tevredenheid verbeterd. Het engagement is 
gesloten. Onze beleggingen in dit bedrijf zijn verkocht. 

Energy Transfer LP Energie Mensenrechten Het engagement had betrekking op de manier waarop 
het bedrijf contacten onderhield met de maatschappelijke 
omgeving en lokale gemeenschappen. Het bedrijf, dat 
pijpleidingen voor transport van olie en gas ontwikkelt en 
beheert, heeft naar tevredenheid initatief genomen om 
zijn omgang met het maatschappelijke veld te verbeteren. 
Het engagement is deels succesvol gesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd te 
worden als koploper.

Engie SA Nutsbedrijven Milieu Het engagement met dit nutsbedrijf had betrekking op 
incidenten met betrekking tot veiligheid van een dam en 
de nucleaire reactoren in Tihange en Doel. Het bedrijf 
heeft kunnen aantonen deze veiligheid naar tevredenheid 
te kunnen waarborgen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Eni SpA Energie Bedrijfsethiek Het engagement met dit Italiaanse olie- en gasbedrijf had 
betrekking op omkopingsincidenten en het vrijgeven van 
anti-corruptiebeleid. Het bedrijf heeft naar tevredenheid 
laten zien dat zij initiatief hebben genomen om dit beleid 
te verstevigen. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Envista Holdings Corp Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op het 
vrijgeven van informatie met betrekking tot 
kwaltietismanagamentsystemen. Het bedrijf, een 
producent van tandheelkundig gereedschap, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen dat zij zich hiervoor 
aan internationale richtlijnen houdt. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Eskom Holdings SOC 
Ltd

Nutsbedrijven Bedrijfsethiek, milieu Het engagement had betrekking op de bedrijfsethiek 
en verlaging van de afhankelijkheid van steenkool van 
dit Zuid-Afrikaanse nutsbedrijf. Alhoewel het bedrijf 
vooruitgang heeft geboekt op ethiek, is corruptie nog 
steeds een groot probleem en is de CO2-uitstoot groter 
geworden. Het engagement is niet-succesvol gesloten. 
Onze beleggingen in dit bedrijf zijn verkocht.
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Estee Lauder Cos Inc/
The

Dagelijkse goederen Mensenrechten Het engagement had betrekking op de externe 
certificering van kwaliteitsmanagementsystemen. Het 
bedrijf, een van de grootste producenten van cosmetica, 
heeft naar tevredenheid kunnen aantonen dat zij hieraan 
voldoet. Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd te 
worden als koploper.

Etihad Etisalat Co Communicatie 
dienstverlening

Mensenrechten Het engagement met dit Saoedi-Arabische telecombedrijf 
had betrekking op de publicatie P149van het 
diversiteitsbeleid en de waarborging van gelijke rechten 
op de werkvloer. Het bedrijf heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen dat zij initiatief neemt voor een 
inclusievere werkvloer. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Exact Sciences Corp Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten 

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het klokkenluiderprogramma, anti-
corruptie beleid en de gehanteerde promotierichtlijnen 
voor zijn medicijnen.Het bedrijf heeft kunnen aantonen 
dergelijke beleidsstukken te hebben. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

FibroGen Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het klokkenluiderprogramma, anti-
corruptie beleid en de gehanteerde promotierichtlijnen 
voor zijn medicijnen. Het bedrijf heeft kunnen aantonen 
dergelijke beleidsstukken te hebben. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Fila Holdings Corp Luxe goederen Overig Het engagement had betrekking op de  omstandigheden 
binnen de leveranciersketen. Het Zuid-Koreaanse 
sportkleding bedrijf heeft na+P168ar tevredenheid 
gereageerd op aansporingen om hier beleid op te 
ontwikkelen. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Finkapla SAS Dagelijkse goederen Bedrijfsethiek Het engagement met dit bedrijf had betrekking 
op zijn anti-omkoop en corruptiebeleid en 
klokkenluiderprogramma. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen over dergelijk beleid te 
beschikken. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

FirstEnergy Corp Nutsbedrijven Bedrijfsethiek Het engagement met dit Amerikaanse nutsbedrijf had 
betrekking incidenten met betrekking tot omkoping 
en corruptie. Het bedrijf heeft goede ontwikkelingen 
doorgemaakt voor de preventie hiervan. Het engagement 
is succesvol gesloten. Na het engagement voldoet 
het bedrijf aan onze voorwaarden om als koploper 
geclassificeerd te worden.

Flight Centre Travel 
Group Ltd

Luxe goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op vermeende 
incidenten met betrekking tot de werkomstandigheden 
van dit bedrijf. Het Australische reisbureau heeft naar 
tevredenheid kunnen laten zien dat zij dit goed opgepakt 
hebben en verder in lijn zijn met 'best practices'. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.
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G1 Therapeutics Inc Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op de gehanteerde 
promotierichtlijnen rondom de medicijnen die dit bedrijf 
ontwikkeld. Het bedrijf heeft deze nog niet aangezien het 
zich nog niet in de commerciële fase bevindt en nog geen 
medicijnen verkoopt. Het engagement is gesloten, omdat 
onze beleggingen in dit bedrijf verkocht waren.

Gayatri Projects Ltd Industriele bedrijven Milieu, mensenrechten Het engagement had betrekking op de implementatie van 
een milieumanagementssysteem en een gezondheids- en 
veiligheidssysteem. Het Indiase constructiebedrijf heeft 
naar tevredenheid kunnen laten zien dat zij dergelijk 
beleid voeren. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Georgian Railway JSC Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op de implementatie van 
een klokkenluiderprogramma en anti-corruptiebeleid. 
Het bedrijf heeft niet naar tevredenheid gereageerd op 
verzoeken op het inzien van dergelijke documenten. Het 
engagement is niet-succesvol gesloten. Onze beleggingen 
in dit bedrijf zijn verkocht.

Glencore PLC Basismaterialen Bedrijfsethiek, milieu, 
menserechten, arbeidsom-
standigheden

Het engagement had betrekking op corruptie, 
beleid over omgang met lokale gemeenschappen, 
arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling. Alhoewel 
het grondstofbedrijf naar tevredenheid meewerkt 
aan verbetering op deze terreinen, zien wij het niet 
als realistisch dat het bedrijf naar tevredenheid zal 
verbeteren op deze gebieden in de nabije toekomst. 
Het engagement is deels succesvol gesloten. Onze 
beleggingen in dit bedrijf zijn verkocht.

Globalwafers Co Ltd Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de leveranciersketen. De Taiwanese 
producent van silicium wafer heeft naar tevredenheid op 
ons verzoek gereageerd, door meer informatie hierover 
vrij te geven. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Gree Electric Appliances 
Inc of Zhuhai

Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de leveranciersketen. Deze Chinese 
producent van apparaten heeft naar tevredenheid op 
ons verzoek gereageerd, door meer informatie hierover 
vrij te geven. Het engagement is gesloten, omdat onze 
beleggingen in het bedrijf verkocht zijn. 

Hachijuni Bank Ltd/The Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over een klokkenluider programma en anti-
witwasbeleid. Deze Japanse bank heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen over dergelijk beleid te beschikken. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Haemonetics Corp Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het kwaliteitsmanagementsysteem. 
De Amerikaanse producent van medische apparaten 
heeft naar tevredenheid kunnen aantonen dat zij over 
dergelijk beleid beschikt. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Halozyme Therapeutics 
Inc

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op het 
vrijgeven van informatie over de promotierichtlijnen 
die het bedrijf hanteert voor zijn medicijnen. Het bedrijf 
bevindt zich echter in een andere sector waarbij niet actief 
promotie wordt ondernomen richting zorgprofessionals. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.
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Han's Laser Technology 
Industry Group Co Ltd

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een klokkenluiderprogramma en anti-omkoping en 
corruptiebeleid. Het engagement was gesloten, omdat 
onze beleggingen in dit Chinese bedrijf verkocht zijn.

Hangzhou Robam 
Appliances Co Ltd

Luxe goederen Mensenrechten, overig Het engagement met deze Chinese producent van 
huishoudelijke producten had betrekking op het vrijgeven 
van informatie over de leverancierskete+P176n. Het 
bedrijf heeft naar tevredenheid hierop gereageerd door 
toegang te geven tot meer informatie hierover. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper. 

Heron Therapeutics Inc Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde promotierichtlijnen voor zijn medicijnen. Het 
engagement is gesloten, omdat onze beleggingen in dit 
bedrijf verkocht zijn.

Hindustan Unilever Ltd Dagelijkse goederen Mensenrechten Het engagement had betrekking op het 
openbaarmaken van verkregen certificering van 
kwaliteitsmanagementsystemen. Het Indiase bedrijf in 
consumentengoederen heeft naar tevredenheid kunnen 
aantonen dat zij dergelijke systemen hanteert waarbij 
relevante certificering is verkregen. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Hokuetsu Corp Basismaterialen Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over veiligheids- en mensenrechtenbeleid. 
Het Japanse papierbedrijf heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen dat zij dergelijk beleid hanteert. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Honda Motor Co Ltd Luxe goederen Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op incidenten met 
betrekking tot het waarborgen van veiligheid en kwaliteit 
van producten. Het bedrijf heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen dat het beleid heeft om veiligheid en 
kwaliteit van producten te waarborgen en zich hierin te 
verbeteren. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Hoya Corp Gezondheidszorg Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het kwaliteitsmangementsysteem. Het 
bedrijf, een Japanse producent van optische producten, 
heeft naar tevredenheid kunnen aantonen dergelijke 
systemen the hebben geimplementeerd. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Huazhu Group Ltd Luxe goederen Mensenrechten, arbeids-
omstandigheden

Het engagement met dit Chinese 
hotelmanagementsbedrijf had betrekking op beleid 
rondom arbeidsomstandigheden. Het bedrijf heeft 
kunnen aantonen dat ze gezonde arbeidsomstandigheden 
kunnen garanderen op basis van rapportage hierover. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Hyundai Marine & Fire 
Insurance Co Ltd

Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van een klokkenluiderprogramma. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen zij een dergelijk beleid 
hebben. Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd te 
worden als koploper.
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Hyundai Motor Co Luxe goederen Milieu, mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over kwaliteitsmanagementsystemen, 
arbeidsomstandigheden en milieuimpact van producten. 
Het bedrijf heeft nieuwe rapportages vrijgegeven waarin 
de benodigde informatie naar tevredenheid staat 
omschreven. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

ICD Funding Ltd Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op de implementatie van 
een klokkenluiderprogramma. Het bedrijf heeft niet naar 
tevredenheid gereageerd op verzoeken om hier inzage 
in te krijgen. Het engagement is niet-succesvol gesloten. 
Onze beleggingen in het bedrijf zijn verkocht. 

II-VI Inc Informatietechnologie Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de leveranciersketen. Het Amerikaanse 
bedrijf, een producent van halfgeleiders, heeft naar 
tevredenheid gereageerd op ons verzoek om hier 
informatie over te kunnen krijgen. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Incyte Corp Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde richtlijnen voor promotie van zijn medicijnen. 
Het bedrijf is aangesloten bij organisaties die voldoende 
strenge richtlijnen voor promotie van medicijnen verplicht 
stellen. Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd te 
worden als koploper.

Indonesia Asahan 
Aluminium Persero PT

Basismaterialen Mensenrechten Het engagement met deze Indonesische aluminium 
smelterij had betrekking op de implementatie van 
een mensenrechtenbeleid en omgang met lokale 
gemeenschappen. Het bedrijf heeft niet naar 
tevredenheid gereageerd op ons verzoek om hierover 
in gesprek te gaan. Het engagement is niet-succesvol 
gesloten. Onze beleggingen in het bedrijf zijn verkocht.

Insulet Corp Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met het bedrijf had betrekking 
op het vrijgeven van informatie over de 
kwaliteitsmanagementsystemen. Het bedrijf, een 
producent van medische apparatuur, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen dat zij hier voldoende 
toezicht op houdt en daarbij internationale richtlijnen 
volgt. Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd te 
worden als koploper.

Integra LifeSciences 
Holdings Corp

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de kwaliteitsmanagementsystemen van 
deze producent van chirurgisch gereedschap. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid kunnen aantonen dat zij hier 
voldoende toezicht op houdt en internationale richtlijnen 
hierbij volgt. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

International Design 
Group SPA

Dagelijkse goederen Mensenrechten Het engagement had betrekking op het maatschappelijk 
risicobeheer in de leveranciersketen. Het bedrijf, 
ontwikkelaar van designer meubels, heeft naar 
tevredenheid gereageerd op verzoeken om informatie 
hierover vrij te geven. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.
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Intersect ENT Inc Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde richtlijnen voor promotie van zijn medicijnen. 
Het bedrijf heeft niet naar tevredenheid gereageerd op 
verzoeken tot openbaarmaking hiervan. Het engagement 
is niet-succesvol gesloten. Onze beleggingen in het bedrijf 
zijn verkocht. 

Invitae Corp Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde promotierichtlijnen voor medicijnen. Het 
engagement is gesloten, omdat onze beleggingen in het 
bedrijf verkocht waren

James Hardie Industries 
PLC

Basismaterialen Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over kwaliteitsmanagementsystemen. Het 
bedrijf, leverancier van bouwmaterialen en cement, heeft 
naar tevredenheid informatie hierover verstrekt. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Japan Elevator Service 
Holdings Co Ltd

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek, milieu Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van een anti-omkoping en corruptiebeleid. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid kunnen aantonen dergelijke 
beleidsstukken te hebben. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Jardine Strategic 
Holdings Ltd

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek, milieu Het engagement had betrekking op het vrijgeven 
van informatie over een klokkenluiderprogramma, 
milieumanagementsystemen en een anti-witwas en 
corruptiebeleid. Het investeringsbedrijf, gefocust op Azië, 
boekt vooruitgang op deze tereinen. Het engagement 
is gesloten, omdat wij onze beleggingen in dit bedrijf 
verkocht hebben.

Karyopharm 
Therapeutics Inc

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op 
het vrijgeven van informatie over de gehanteerde 
promotierichtlijnen van zijn medicijnen. Het engagement 
is gesloten, omdat onze beleggingen in het bedrijf zijn 
verkocht.

Keyence Corp Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het beheersen van de risico's in de 
leveranciersketen. Het technologiebedrijf heeft kunnen 
aantonen dit goed te monitoren. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Kia Corp Luxe goederen Milieu, mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informate over het kwaliteitsmanagement. Het Zuid 
Koreaanse bedrijf, een autoproducent, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen hier voldoende initiatief 
voor te nemen. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Koh Young Technology 
Inc

Informatietechnologie Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op de aanpak van 
incidenten rondom de leveranciersketen. Het bedrijf, 
werkzaam in 3D-technologie, heeft naar tevredenheid aan 
kunnen tonen dat zij dit monitoren en zich houden aan 
internationale richtlijnen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Korea Investment 
Holdings Co Ltd

Financiele instellingen Bedrijfsethiek, overig Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over een klokkenluiderprogramma en 
anti-witwasbeleid. Het bedrijf heeft kunnen aantonen 
dergelijk beleid te hebben. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.
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Kweichow Moutai Co 
Ltd

Dagelijkse goederen Goed bestuur, 
mensenrechten

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de leveranciersketen van dit Chinese 
drankbedrijf. Het bedrijf heeft zich naar tevredenheid 
ontwikkeld op dit gebied. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

KYORIN Holdings Inc Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement had betrekking op de implementatie 
van informatie over de gehanteerde promotierichtlijnen 
voor medicijnen, anti-witwas en corruptie beleid 
en klokkenluiderprogramma. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen dat zij beleid hiervoor 
heeft. Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd te 
worden als koploper.

Lotte Chemical Corp Basismaterialen Overig Het engagement had betrekking op de bedrijfsethiek 
naar aanleiding van incidenten bij dit Zuid-Koreaanse 
chemiebedrijf. Het bedrijf heeft naar tevredenheid kunnen 
aantonen dat zij zich hierop ontwikkeld hebben. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Luxshare Precision 
Industry Co Ltd

Informatietechnologie Overig Het engagement met deze Chinese toeleverancier van 
Apple had betrekking op het verantwoorde beheer van 
de toeleveringsketen. We wilden meer inzicht hebben 
in de beheerssystemen van de keten en vroegen het 
bedrijf om regelmatig te rapporteren over incidenten. 
Het bedrijf reageerde positief op onze vragen. In 2020 
publiceerde Luxshare een duurzaamheidsverslag. We 
hebben de engagement succesvol afgesloten. Het bedrijf 
voldoet aan onze voorwaarden om als koploper te worden 
geclassificeerd. We blijven in gesprek met Luxshare over 
nog grotere transparantie in hun communicatie.

Magnit PJSC Dagelijkse goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op het beheersen 
van de risico's in de leveranciersketen. Het Russische 
detailhandelbedrijf heeft naar tevredenheid kunnen 
aantonen dat zij hier beleid voor hebben ontwikkeld 
en geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Martin Marietta 
Materials Inc

Basismaterialen Mensenrechten Het engagement had betrekking op de implementatie 
van kwaliteit managementsystemen. Het bedrijf, dat in 
bouwmaterialen voorziet, heeft naar tevredenheid kunnen 
aantonen dat zij beleid hebben wat dit waarborgt. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Masimo Corp Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op certificatie 
van kwaliteitsmanagementsystemen. Het 
gezondheidszorgbedrijf heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen dat zij hun systemen certificeren naar 
internationale richtlijnen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Mexico City Airport 
Trust

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek, milieu Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een anti-omkoping en witwasbeleid en 
milieumanagementsysteem. Het bedrijf heeft niet naar 
tevredenheid gereageerd op verzoeken tot het vrijgeven 
van meer informatie hierover. Het engagement is niet-
succesvol gesloten. Onze beleggingen in dit bedrijf zijn 
verkocht. 
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Midea Group Co Ltd Luxe goederen Bedrijfsethiek, goed 
bestuur, overig

Het engagement met dit Chinese bedrijf, een producent 
van electronische apparaten, had betrekking op het 
voeren van afdoende beleid voor het waarborgen 
van duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in 
de toeleveranciersketen. Het bedrijf heeft zich naar 
tevredenheid hierop verbeterd. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

MISUMI Group Inc Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-
omkoping en corruptiebeleid. Het Japanse bedrijf, een 
producent van mechanische onderdelen, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen dat zij het vereiste beleid 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Miura Co Ltd Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven 
van informatie over klokkenluiderprogramma's, 
anti-omkoping en corruptiebeleid. Het bedrijf, dat 
productie en onderhoud van boilers verzorgt, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen dat zij het vereiste beleid 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Motorola Solutions Inc Informatietechnologie Mensenrechten Het engagement had betrekking op het waarborgen 
van respect voor mensenrechten. Het bedrijf, heeft 
naar tevredenheid kunnen aantonen dat zij haar beleid 
en praktijk hebben aangescherpt. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

NARI Technology Co Ltd Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-
omkoping en corruptiebeleid. Het Chinese bedrijf heeft 
naar tevredenheid gereageerd op ons verzoek informatie 
hierover te publiceren in publieke rapportages. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Natco Pharma Ltd Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde richtlijnen voor verantwoorde promotie 
van medicijnen. Het bedrijf heeft naar tevredenheid op 
ons verzoek gereageerd en informatie verschaft over 
de gehanteerde promotierichtlijnen. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Nektar Therapeutics Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-omkoping 
en corruptiebeleid en richtlijnen voor verantwoorde 
promotie van medicijen. Het bedrijf heeft kunnen 
aantonen het vereiste beleid te hebben geimplementeerd. 
Het engagement met dit bedrijf is gesloten, omdat onze 
beleggingen in dit bedrijf zijn verkocht.

Neurocrine Biosciences 
Inc

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde richtlijnen voor verantwoorde promotie 
van medicijnen. Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat 
de gehanteerde richtlijnen in lijn zijn met internationale 
standaarden op dit gebied. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.
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Nihon M&A Center 
Holdings Inc

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-omkoping 
en corruptiebeleid. Het bedrijf, een Japanse dienstverlener 
op het gebied van fusies en overnames, heeft kunnen 
aantonen het vereiste beleid te hebben geimplementeerd. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Nishi-Nippon Financial 
Holdings Inc

Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-
omkoping en corruptiebeleid. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid kunen aantonen dat zij het vereiste beleid 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Nissan Motor Co Ltd Luxe goederen Goed bestuur, milieu, 
mensenrechten, arbeids-
omstandigheden

Het engagement had betrekking op incidenten rondom 
de kwaliteit en veiligheid van producten, alsmede de 
arbeidsomstandigheden. Het bedrijf heeft naar aanleiding 
van deze incidenten significante wijzigingen in de 
governance doorgevoerd, waarbij er nieuwe commissies 
op bestuursniveau zijn gevormd die toezicht houden. 
Daarnaast heeft het bedrijf ons naar tevredenheid 
informatie verschaft over product veiligheids- en 
kwaliteitsmanagement, de strategie tot het verlagen 
van CO2-emissies en arbeidsomstandigheden. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

North Pacific Bank Ltd Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-
omkoping en corruptiebeleid. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid kunen aantonen dat zij het vereiste beleid 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Novartis AG Gezondheidszorg Goed bestuur, 
bedrijfsethiek, 
mensenrechten, overig

Het engagement met dit farmaceutische bedrijf had 
betrekking op omkoping- en corruptie-incidenten. Het 
Zwitserse bedrijf heeft zich naar tevredenheid ontwikkeld 
op dit gebied. Er is onder andere een nieuwe Chief Ethics, 
Risk en Compliance Officer aangesteld in het bestuur. 
Het compliance-programma is versterkt en medewerkers 
krijgen regelmatig training over ethiek en compliance. De 
controle op de naleving van het beleid is versterkt. Dit 
alles heeft ertoe geleid dat er significant minder klachten 
zijn gerapporteerd over fraude en onprofessioneel 
gedrag van werknemers. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

NTPC Ltd Nutsbedrijven Milieu Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
grote afhankelijkheid van steenkool binnen de energiemix 
van deze Indiaanse elektriciteitsproducent, inclusief 
plannen tot uitbreiding van de steenkool capaciteit. 
Het bedrijf heeft uiteindelijk een nieuwe strategie 
aangenomen, ook in respons op beleid in India en vraag 
uit de markt, waarbij ambitieuze doelen zijn gesteld voor 
de uitrol van hernieuwbare energie. Daarnaast zijn er 
ook doelstellingen gesteld voor het verminderen van 
andere emissies en met betrekking tot watergebruik. In 
deze strategie is er geen ruimte meer voor uitbreiding 
van de steenkool capaciteit. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.
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Bedrijf Sector Engagement gericht 
op

Resultaat Samenvatting

Nutrien Ltd Basismaterialen Mensenrechten Het engagement had betrekking op de gehanteerde 
product veiligheids- en kwaliteitsmanagementsystemen, 
en operaties in gebieden met een hoog risico op 
mensenrechtenschendingen. Het bedrijf heeft kunnen 
aantonen dat het goede voortgang maakt om alle 
productielocaties te laten certificeren met betrekking 
tot product veiligheid en kwaliteitsmanagement. De 
productielocatie in een gebied met een hoog risico op 
mensenrechtenschendingen is gesloten, en er worden ook 
geen materialen ingekocht uit dit gebied. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Offshore Oil 
Engineering Co Ltd

Energie Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-
omkoping en corruptiebeleid. Het bedrijf, dat diensten 
aanbiedt voor oliewinning, heeft naar tevredenheid 
kunen aan+P233tonen dat zij het vereiste beleid 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Okta Inc Informatietechnologie Digitale rechten, 
mensenrechten

Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van informatie over het waarborgen van data veiligheid en 
privacy. Het Amerikaanse bedrijf heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen dat het afdoende beleid op dit gebied 
heeft geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Olin Corp Basismaterialen Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- 
en kwaliteitsmanagementsystemen. Het bedrijf heeft 
naar tevredenheid kunnen aantonen over een dergelijk 
systeem te beschikken. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Omega Geracao SA Nutsbedrijven Bedrijfsethiek, milieu, 
arbeidsomstandigheden

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-
omkoping en corruptiebeleid. Het bedrijf, een Braziliaanse 
producent van hernieuwbare energie, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen dat zij het vereiste beleid 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Oxford Biomedica PLC Gezondheidszorg Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over een klokkenluiderprogramma, anti-witwas 
en corruptieprogramma. Het bedrijf, een producent 
van gen- en celtherapieën, heeft naar tevredenheid 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Pacific Textiles Holdings 
Ltd

Luxe goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het bedrijf 
uit Hong-Kong, betrokken bij de productie en handel 
voor textielproducten, heeft niet naar tevredenheid 
kunnen aantonen dat zij afdoende omstandigheden 
kunnen waarborgen binnen de toeleveringsketen. Het 
engagement is niet-succesvol gesloten. Onze beleggingen 
in het bedrijf zijn verkocht.
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Panther BF Aggregator 
1 LP

Luxe goederen Productkwaliteit- en 
veiligheid

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- 
en kwaliteitsmanagementsystemen. Het bedrijf heeft 
naar tevredenheid kunnen aantonen over een dergelijk 
systeem te beschikken inclusief certificering volgens 
internationale richtlijnen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Paylocity Holding Corp Informatietechnologie Mensenrechten Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van informatie over het waarborgen van data veiligheid en 
privacy. Het Amerikaanse bedrijf heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen dat het afdoende beleid op dit gebied 
heeft geimplementeerd, inclusief certificering die aansluit 
bij internationale richtlijnen. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Penske Automotive 
Group Inc

Luxe goederen Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen van dit 
transportbedrijf. Het bedrijf heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen het vereiste beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

PeptiDream Inc Gezondheidszorg Overig Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde richtlijnen voor verantwoorde promotie van 
medicijnen. Het bedrijf heeft naar tevredenheid kunnen 
aantonen dat het dergelijk beleid heeft geimplemteerd. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Pidilite Industries Ltd Basismaterialen Mensenrechten, arbeids-
omstandigheden

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- en 
kwaliteitsmanagementsystemen, alsmede de gehanteerde 
gezondheids- en veiligheidsstandaarden. Het Indiase 
chemiebedrijf heeft naar tevredenheid kunnen aantonen 
dat zij het vereiste beleid hebben geimplementeerd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Pigeon Corp Dagelijkse goederen Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op het beheersen 
van duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen en 
kwaliteitsmanagementsystemen alsmede de gehanteerde 
product veiligheids- en kwaliteitsmanagementsystemen 
van deze Japanse producent van huishoudapparatuur. 
Het bedrijf heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk 
beleid te hebben geimplementeerd dat internationale 
richtlijnen volgt. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

Prestige Estates 
Projects Ltd

Vastgoed Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op vrijgeven 
van informatie over de beschikbaarheid van een 
klokkenluiderprogramma en beleid voor de beheersing 
van duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het 
bedrijf, een Indiase vastgoedontwikkelaar, heeft naar 
tevredenheid kunnen aantonen dat zij het vereiste beleid 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.
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Procter & Gamble Co/
The

Dagelijkse goederen Goed bestuur, 
mensenrechten

Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een extern gecertificeerd managementsysteem. 
Het bedrijf heeft naar tevredenheid kunnen aantonen 
dergelijke certificering van zijn beleid te hebben. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

QIWI plc Informatietechnologie Mensenrechten Het engagement had betrekking op het openbaarmaken 
van informatie over het waarborgen van data veiligheid 
en privacy. Het bedrijf, een Russische dienstverlener van 
services rondom betalingen, heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen het vereiste beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is gesloten, omdat 
onze beleggingen in dit bedrijf verkocht zijn.

R&B Food Supply PCL Dagelijkse goederen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het beheersen van duurzaamheidsrisico's 
in de toeleveringsketen. Het bedrijf, een Thaise 
voedselproducent, heeft aangetoond het vereiste beleid te 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Rand Merchant 
Investment Holdings 
Ltd

Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven 
van informatie over een klokkenluiderprogramma. 
Het Zuid-Afrikaanse investeringsbedrijf heeft naar 
tevredenheid aangetoond het vereiste beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

Relo Group Inc Vastgoed Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-omkoping 
en corruptiebeleid van deze Japanse vastgoedbeheerder. 
Het bedrijf heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk 
beleid te hebben geimplementeerd. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Revance Therapeutics 
Inc

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op het 
vrijgeven van informatie over de gehanteerde richtlijnen 
voor verantwoorde promotie van medicijnen. Het bedrijf 
heeft aangetoond dat de gehanteerde richtlijnen in lijn 
zijn met internationale standaarden op dit gebied. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden. 

RichWave Technology 
Corp

Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het 
Taiwanese bedrijf heeft aangetoond dat het internationaal 
geaccepteerde richtlijnen volgt voor het waarborgen van 
goede omstandigheden in de toeleveringsketen+P254. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Rite Aid Corp Dagelijkse goederen Overig Rite Aid is een Amerikaanse apotheekketen, dat wordt 
aangesproken op zijn rol in de opioïdencrisis. Het 
reageerde constructief op onze zorgen en verwachtingen. 
Het bedrijf heeft verschillende stappen genomen om 
het risico op misbruik van de door hen geleverde 
geneesmiddelen te verlagen, zoals voorlichting voor 
apothekers en systemen die waarschuwen als er iets 
ongebruikelijks gebeurt, zoals een te snel afgegeven 
herhaalrecept. Hoewel we het bedrijf blijven monitoren, 
is het engagement succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.
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RPM International Inc Basismaterialen Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- 
en kwaliteitsmanagementsystemen. Het bedrijf, een 
Amerikaanse producent van bouwmaterialen, heeft 
naar tevredenheid aangetoond het vereiste beleid 
te hebben geimplementeerd waarbij internationale 
richtlijnen worden gevolgd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper. 

Sage Therapeutics Inc Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op de gehanteerde 
richtlijnen voor verantwoorde promotie van medicijnen. 
Het bedrijf heeft aangetoond dat de gehanteerde 
richtlijnen in lijn zijn met internationale richtlijnen. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

SAIC Motor Corp Ltd Luxe goederen Bedrijfsethiek, 
productkwaliteit- en 
veiligheid

Het engagement had betrekking het vrijgeven 
van informatie over de gehanteerde product 
veiligheids- en kwaliteitsmanagementsystemen 
en klokkenluiderprogramma's van deze Chinese 
autofabrikant. Het bedrijf heeft aangetoond dat zij 
initiatief nemen om vereiste beleid op te stellen en te 
implementeren. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

Samsung Electronics 
Co Ltd

Informatietechnologie Bedrijfsethiek, arbeidsom-
standigheden, mensen-
rechten en digitale rechten

Het engagement met dit Koreaanse elektronicaconcern 
had betrekking op omkoping en corruptie. De 
herhaalde betrokkenheid van het bedrijf bij politieke 
schandalen brachten structurele gebreken in het 
ondernemingsbestuur aan het licht. We vroegen 
het bedrijf aan te tonen dat ze het omkopings- en 
corruptiebeleid hadden verbeterd. Het bedrijf heeft 
naar tevredenheid kunnen aantonen dat ze diverse 
maatregelen hebben genomen, zoals een verplichte 
goedkeuring van het bestuur voor schenkingen+P284. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Saudi Cement Co Basismaterialen Bedrijfsethiek, milieu, 
menserechten, arbeidsom-
standigheden

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het anti-omkoping en corruptiebeleid, 
klokkenluiderprogramma's, milieumanagementsystemen, 
veiligheidsincidenten en diversiteitsbeleid. Het bedrijf 
heeft niet naar tevredenheid gereageerd op verzoeken 
tot publicatie van dergelijk beleid. Het engagement is 
niet-succesvol gesloten. Onze beleggingen in dit bedrijf 
zijn verkocht.

Saudi Electricity Co Nutsbedrijven Bedrijfsethiek, milieu, 
menserechten, arbeidsom-
standigheden

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over anti-omkoping en corruptiebeleid, 
milieumanagement, veiligheidsincidenten en 
diversiteitsbeleid van dit elektriciteitsbedrijf. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Saudi National Bank/
The

Financiele instellingen Bedrijfsethiek, 
mensenrechten

Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een klokkenluiderprogramma en anti-witwasbeleid. 
Het bedrijf heeft inzage gegeven in hoe het beleid 
wordt geïmplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.
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Shockwave Medical Inc Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- en 
kwaliteitsmanagementsystemen inclusief behaalde 
certificering. Het bedrijf, een producent van medische 
apparatuur, heeft naar tevredenheid aangetoond 
dat het een dergelijk beleid heeft geimplementeerd 
waarbij internationale richtlijnen worden gevolgd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper. 

Silicon Motion 
Technology Corp

Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het 
Taiwanees-Amerikaanse bedrijf heeft naar tevredenheid 
aangetoond dergelijk beleid te hebben geimplementeerd 
waarbij internationale richtlijnen worden gevolgd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Silk Road Medical Inc Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- en 
kwaliteitsmanagementsystemen inclusief behaalde 
certificering. Het bedrijf, een Amerikaanse producent 
van medische apparatuur, heeft naar tevredenheid 
aangetoond dat het een dergelijk beleid heeft 
geimplementeerd waarbij internationale richtlijnen 
worden gevolgd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper. 

Sino Biopharmaceutical 
Ltd

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, overig Het engagement met dit bedrijf had betrekking op het 
vrijgeven van informatie over het anti-corruptie beleid en 
de gehanteerde richtlijnen voor verantwoorde promotie 
van medicijnen. Het bedrijf heeft naar tevredenheid de 
publieke rapportage op deze onderdelen verbeterd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

SMC Corp Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een klokkenluiderprogramma, anti-omkoping 
en corruptiebeleid. Het bedrijf, een producent van 
onderdelen voor de automobiel industrie, heeft naar 
tevredenheid aangetoond het vereiste beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

SOITEC Informatietechnologie Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op het beheersen 
van duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. 
Het bedrijf, een Franse producent van halfgeleiders, 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden als koploper.

Spectrum Brands 
Holdings Inc

Luxe goederen Goed bestuur Het engagement met dit Amerikaanse  bedrijf ging 
over hun kwaliteitsmanagementbeleid. Op ons verzoek 
verschafte het bedrijf ons de nodige informatie en wees 
het o+P291p de strenge wettelijke eisen voor veel van hun 
producten. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf is geclassificeerd als koploper.
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SRF Ltd Basismaterialen Productkwaliteit- en 
veiligheid

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- en 
kwaliteitsmanagementsystemen. Het bedrijf, een Indiaas 
chemiebedrijf, heeft naar tevredenheid aangetoond 
dergelijk beleid te hebben geimplementeerd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

Sunoco LP Energie Milieu Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een gedegen milieumanagementsysteem van deze 
distributeur van motorvloeistoffen. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid gereageerd op onze verzoeken tot interactie 
hierover. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om geclassificeerd 
te worden als koploper.

Super Group Ltd/South 
Africa

Luxe goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het bedrijf, 
een dienstverlener voor supply chain management in 
Zuid-Afrika, heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk 
beleid te hebben geimplementeerd. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om geclassificeerd te worden als koploper.

Suzuki Motor Corp Luxe goederen Mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- en 
kwaliteitsmanagementsystemen alsmede het beleid 
omtrend arbeidsomstandigheden. Het bedrijf heeft naar 
tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te hebben 
geimplementeerd waarbij certificering is behaald. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om geclassificeerd te worden als 
koploper.

TAL Education Group Luxe goederen Overig Het engagement had betrekking op incidenten met 
betrekking tot marketing activiteiten. Het bedrijf, een 
Chinese ontwikkelaar van technologie voor gebruik in 
het onderwijs, heeft aangetoond dat het een strikter 
marketingbeleid is gaan voeren naar aanleiding van deze 
incidenten. Het engagement is gesloten, omdat wij onze 
beleggingen in dit bedrijf verkocht hebben.

TC Energy Corp Energie Milieu, mensenrechten Het engagement had betrekking op de veiligheid van 
de Keystone Pipeline, mede naar aanleiding van twee 
olielekkage-incidenten. Begin 2020 besloten we onze 
beleggingen in teerzandbedrijven te verkopen, waaronder 
TC Energy. Hierdoor werd het engagement gesloten.

TCI Co Ltd Dagelijkse goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het 
bedrijf, een producent van gezondheidsproducten, 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

TherapeuticsMD Inc Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde richtlijnen voor verantwoorde promotie 
van medicijnen. Het bedrijf heeft aangetoond dat de 
gehanteerde richtlijnen in lijn zijn met internationale 
standaarden op dit gebied. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden
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Tingyi Cayman Islands 
Holding Corp

Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het 
bedrijf, een Taiwanese voedselproducent, heeft naar 
tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

TKP Corp Vastgoed Mensenrechten Het engagement had betrekking op het publiceren van 
beleid voor de waarborging van arbeidsomstandigheden. 
Het Japanse vastgoedbedrijf heeft niet naar tevredenheid 
gereageerd op ons verzoek. Het engagement is niet-
succesvol gesloten. Onze beleggingen in het bedrijf zijn 
verkocht.

Top Glove Corp Bhd Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op het verbeteren van 
mensenrechten en het voorkomen van dwangarbeid. 
Het Maleisische bedrijf, een producent van rubberen 
handschoenen, is beschuldigd van schuldslavernij. We 
hebben herhaaldelijk met het bedrijf gesproken, dat heeft 
aangegeven dat het bezig was met de terugbetaling van 
wervingsvergoedingen aan buitenlandse werknemers. We 
vroegen Top Glove toe te zeggen dit binnen 12 maanden 
af te ronden, wat het bedrijf ook heeft gedaan. Ook 
vroegen we om opheldering over audits in de fabrieken 
en het klokkenluidersmechanisme. Het bedrijf heeft 
diverse initiatieven genomen, waaronder het verhogen 
van de terugbetalingen en het sterk verbeteren van de 
leefomstandigheden van buitenlandse werknemers. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Toyota Motor Corp Luxe goederen Digitale rechten, 
arbeidsomstandigheden, 
mensenrechten, overig

Het engagement met Toyota had betrekking op kwaliteits- 
en veiligheidsmanagementsystemen na herhaalde+P308 
incidenten en terugroepacties van Takata-airbags. Onze 
externe manager heeft het bedrijf gevraagd zijn interne 
richtlijnen voor kwaliteitsmanagement openbaar te 
maken. Het bedrijf gaf aan dat ze dit zouden overwegen. 
Het Takata-incident is bijna 10 jaar geleden en sindsdien 
zijn er geen grote incidenten meer geweest. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als koploper 
geclassificeerd te worden.

Transaction Capital Ltd Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het anti-witwasbeleid. Het bedrijf heeft 
naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

Travere Therapeutics 
Inc

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde richtlijnen voor verantwoorde promotie 
van medicijnen. Het bedrijf heeft aangetoond dat de 
gehanteerde richtlijnen in lijn zijn met internationale 
standaarden op dit gebied. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
geclassificeerd te worden

Tutor Perini Corp Industriele bedrijven Milieu Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een milieumanagementsysteem. Het bedrijf, een 
Amerikaans bouwbedrijf, heeft naar tevredenheid 
aangetoond dergelijk beleid te hebben geimplementeerd. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.



Engagement met bedrijven 28 ABP

Bedrijf Sector Engagement gericht 
op

Resultaat Samenvatting

UACJ Corp Basismaterialen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over klokkenluiderprogramma's, anti-
omkoping en corruptiebeleid. Het bedrijf, een Japanse 
producent van aluminium producten, heeft naar 
tevredenheid aangetoond het vereiste beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

UGI Corp Nutsbedrijven Milieu Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een milieumanagementsysteem. Het bedrijf, een 
distributeur van gas, heeft naar tevredenheid aangetoond 
een dergelijk beleid te hebben geimplementeerd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Universal Health 
Services Inc

Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op incidenten met 
betrekking tot het kwaliteits- en veiligheidsmanagement 
beleid. Het bedrijf, dienstverlener in de zorg, heeft naar 
tevredenheid aangetoond goede initiatieven te nemen tot 
verbetering van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement 
beleid. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als koploper 
geclassificeerd te worden.

USS Co Ltd Luxe goederen Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het 
Japanse bedrijf heeft naar tevredenheid aangetoond 
dergelijk beleid te hebben geimplementeerd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Uzabase Inc Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over een klokkenluiderprogramma. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid aangetoond een dergelijk beleid 
te hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Vedanta Ltd Basismaterialen Milieu, mensenrechten Het engagement met dit Indiase mijnbouwbedrijf startte 
in 2018. In mei van dat jaar schoot de politie 13 mensen 
dood tijdens protesten tegen milieuverontreiniging 
door een kopersmelter van Vedanta. We vroegen 
het bedrijf opheldering te geven over de milieu-
effecten en hun relatie met de lokale gemeenschap te 
herstellen. Het bedrijf heeft uitgebreide documentatie 
gepubliceerd om aan te tonen dat de beschuldigingen 
van milieuverontreiniging ongegrond waren. Het bedrijf is 
sindsdien  in langdurige juridische procedures verwikkeld. 
Zolang die voortduren, kunnen we niet effectief 
engagement voeren. We hebben de engagement gestaakt 
totdat er een definitief oordeel is uitgesproken of er 
andere belangrijke ontwikkelingen zijn.

Vinci SA Industriele bedrijven Mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden

Het Franse bouwbedrijf Vinci loopt, net als  andere 
bedrijven die actief zijn in Qatar, risico op betrokkenheid 
bij mensenrechtensche+P315ndingen. We hebben 
het bedrijf gevraagd naar hun mensenrechtenbeleid 
in gebieden met een verhoogd risico op schendingen. 
Vinci heeft concrete maatregelen genomen om de 
leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren 
en dwangarbeid te voorkomen. Het staat op de eerste 
plaats in de Business and Human Rights Resource 
Centre-benchmark van 2019. We hebben het engagement 
succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.
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Vingroup JSC Vastgoed Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een klokkenluiderprogramma, anti-witwas 
en corruptiebeleid. Het bedrijf, een Vietnamees 
conglomeraat, heeft naar tevredenheid aangetoond 
dergelijk beleid te hebben geimplementeerd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Want Want China 
Holdings Ltd

Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Waste Pro USA Inc Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over een anti-omkoping en corruptiebeleid. 
Het bedrijf, een afvalwerker, heeft naar tevredenheid 
aangetoond een dergelijk beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

Wells Fargo & Co Financiele instellingen Overig In 2016 werd de Amerikaanse bank Wells Fargo beboet 
voor onethische praktijken. Zo hadden werknemers 2 
miljoen rekeningen geopend zonder dat klanten hiervan 
afwisten of toestemming hadden gegeven. De nieuwe CEO 
heeft vrijwel het gehele bestuur en de managementlaag 
eronder vervangen. De bank heeft naar tevredenheid 
aangetoond stappen te nemen tot verbetering van het 
risicomanagement en de interne controlefunctie. Hoewel 
wij het bedrijf zullen blijven monitoren, is het engagement 
succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Westpac Banking Corp Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement met deze Australische bank had 
betrekking op incidenten met compliance en witwassen. 
De bank werd in 2020 veroordeeld tot een boete van $ 1,3 
miljard. Westpac bracht in 2021 een herstelplan uit om 
de gebreken in de governance aan te pakken. Dit plan is 
door de financiële toezichthouder goedgekeurd. Er is een 
onafhankelijke beoordelaar aangesteld, die zal berichten 
over de vorderingen in de uitvoering van het plan. We 
hebben het engagement succesvol gesloten en het bedrijf 
voldoet nu aan onze voorwaarden om als koploper 
geclassificeerd te worden.

WONIK IPS Co Ltd Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het 
bedrijf, een Koreaanse producent van machines, heeft 
naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

Wynn Resorts Ltd Luxe goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement met deze Amerikaanse uitbater van 
hotels en casino's had betrekking op diverse gevallen 
van seksuele intimidatie door de CEO. We wilden weten 
of het bedrijf voldoende maatregelen had getroffen 
om herhaling te voorkomen. De CEO nam ontslag en 
verkocht zijn belangen in het bedrijf. Sindsdien heeft het 
bedrijf interne onderzoeken gedaan en hun beleid en 
systemen significant verbeterd. Volgens verschillende 
werknemersonderzoeken is het nu een van de beste 
bedrijven om voor te werken op de Las Vegas Strip. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.
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Yuan Longping High-
tech Agriculture Co Ltd

Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Zai Lab Ltd Gezondheidszorg Productkwaliteit- en 
veiligheid

Het engagement met dit bedrijf had betrekking op de 
gehanteerde richtlijnen voor verantwoorde promotie van 
medicijnen. Het bedrijf heeft kunnen aantonen dat zij 
gedegen richtlijnen hiervoor hanteert. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Zeder Investments Ltd Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over een klokkenluiderprogramma. Het Zuid-
Amerikaanse investeringsbedrijf heeft naar tevredenheid 
kunnen aantonen dat zij over een dergelijk programma 
beschikt. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als koploper 
geclassificeerd te worden.

Zenkoku Hosho Co Ltd Financiele instellingen Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over een klokkenluiderprogramma. Het 
Japanse bedrijf, een verlener van kredietgarantie in 
de vastgoedsector, heeft naar tevredenheid kunnen 
aantonen dat zij over een dergelijk programma beschikt. 
Het engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Zhongsheng Group 
Holdings Ltd

Dagelijkse goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd. Daarnaast heeft het bedrijf 
toegezegd om meer informatie hierover te rapporteren. 
Het engagement is beëindigd omdat onze beleggingen in 
het bedrijf zijn verkocht.

CSR Ltd Basismaterialen Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- 
en kwaliteitsmanagementsystemen. Het Australische 
bedrijf heeft naar tevredenheid kunnen aantonen over 
een dergelijk systeem te beschikken. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Impinj Inc Informatietechnologie Overig Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het bedrijf, 
een producent van halfgeleiders, heeft naar tevredenheid 
aangetoond dergelijk beleid te hebben geimplementeerd. 
Daarnaast heeft het bedrijf toegezegd om meer informatie 
hierover te rapporteren. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

Japan Lifeline Co Ltd Gezondheidszorg Mensenrechten Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over de gehanteerde product veiligheids- 
en kwaliteitsmanagementsystemen. Het bedrijf, een 
Japanse producent van medische apparatuur, heeft 
naar tevredenheid kunnen aantonen over een dergelijk 
systeem te beschikken. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.
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Royal Caribbean Cruises 
Ltd

Luxe goederen Arbeidsomstandigheden Het engagement had betrekking op het publiceren van 
beleid voor de waarborging van arbeidsomstandigheden. 
Het bedrijf heeft naar tevredenheid aangetoond een 
dergelijk beleid te hebben geimplementeerd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Swatch Group AG/The Luxe goederen Arbeidsomstandigheden, 
productkwaliteit- en 
veiligheidsmanagent

Het engagement had betrekking op het beheersen van 
duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd wat in lijn is met nationale 
en internationale standaarden, wat wordt onderbouwd 
door de publicaties van het bedrijf. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Jiangsu Hengrui 
Medicine Co Ltd

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, 
mensenrechten, overig

Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het anti-omkoping en corruptie beleid, 
alsmede de door het bedrijf gehanteerde richtlijnen 
voor verantwoorde promotie van medicijnen. Het bedrijf 
heeft naar tevredenheid aangetoond dergelijk beleid te 
hebben geimplementeerd. Het engagement is succesvol 
gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om 
als koploper geclassificeerd te worden.

NICE Information 
Service Co Ltd

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het anti-omkoping en corruptiebeleid. 
Het bedrijf, een Koreaanse informatieverstrekker 
voor kredieten, heeft naar tevredenheid aangetoond 
een dergelijk beleid te hebben geimplementeerd. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Guangzhou Baiyun 
International Airport 
Co Ltd

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het vrijgeven van 
informatie over het anti-omkoping en corruptiebeleid. 
Het bedrijf heeft op het moment van het sluiten van de 
engagement nog niet naar tevredenheid kunnen aantonen 
dit beleid te hebben geimplementeerd. Het engagement 
is gesloten, omdat onze beleggingen in dit bedrijf zijn 
verkocht.

Petroleo Brasileiro SA Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement ging over omkoping en corruptie 
en klokkenluidersprogramma's. Aanleiding was de 
betrokkenheid van dit Braziliaanse geïntegreerde olie- en 
gasbedrijf bij een grote internationale corruptiezaak. 
Het bedrijf stond zeer open voor onze vragen en kwam 
zelfs naar ons kantoor in Nederland. Het heeft uitgebreid 
aangetoond dat er veranderingen hebben plaatsgevonden 
en dat er maatregelen zijn getroffen. Het bedrijf heeft 
een programma opgezet om corruptie in de toekomst te 
voorkomen. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als koploper 
geclassificeerd te worden.

Dino Polska SA Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op het ontwikkelen 
van beleid op het gebeid van product veiligheid en 
kwaliteit en het beheersen van duurzaamheidsrisico's 
in de toeleveringsketen. Het bedrijf, een Poolse 
supermarktketen, heeft naar tevredenheid aangetoond 
een dergelijk beleid te hebben geimplementeerd en het 
initiatief te nemen dit beleid verder te ontwikkelen en te 
versterken. Het engagement is succesvol gesloten. Het 
bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als koploper 
geclassificeerd te worden.
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Plug Power Inc Industriele bedrijven Milieu Het engagement had betrekking op de implementatie 
van een milieumanagementsysteem. Het bedrijf, een 
Amerikaanse producent van brandstofcellen, heeft naar 
tevredenheid aangetoond een dergelijk beleid te hebben 
geimplementeerd. Het engagement is succesvol gesloten. 
Het bedrijf voldoet aan onze voorwaarden om als 
koploper geclassificeerd te worden.

Shenzhou International 
Group Holdings Ltd

Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op het beheersen 
van duurzaamheidsrisico's in de toeleveringsketen. 
Het bedrijf, een Chinese kledingproducent, heeft naar 
tevredenheid aangetoond een dergelijk beleid te hebben 
geimplementeerd en het initiatief te nemen dit beleid 
verder te ontwikkelen en te versterken. Het engagement 
is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Korea Electric Power 
Corp

Nutsbedrijven Milieu Het engagement had betrekking op de grote 
afhankelijkheid van steenkool in de energiemix inclusief 
plannen tot uitbreiding van de steenkool capaciteit. 
Het bedrijf heeft niet naar tevredenheid gereageerd op 
verzoeken om hierover in gesprek te gaan en heeft ook 
geen openbare informatie waarin een gedegen beleid 
om klimaatrisico's te mitigeren wordt beschreven. Het 
engagement is niet-succesvol gesloten. Onze beleggingen 
in het bedrijf zijn verkocht.

China Kweichow Moutai 
Winery Group Co Ltd

Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op de implementatie 
van adequaat beleid voor het beheersen van risico's in 
de leveranciersketen. Het bedrijf heeft in een rapportage 
naar behoren gecommuniceerd over de aanpak van 
risico's in de leveranciersketen.Het engagement is 
succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Foshan Haitian 
Flavouring & Food Co 
Ltd

Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op de implementatie 
van adequaat beleid voor het beheersen van risico's in 
de leveranciersketen van dit voedselproductiebedrijf. Het 
Chinese bedrijf heeft in een rapportage naar behoren 
gecommuniceerd over de aanpak van risico's in de 
leveranciersketen. Het engagement is gesloten, omdat 
onze beleggingen in het bedrijf verkocht zijn.

Guangdong Haid Group 
Co Ltd

Dagelijkse goederen Overig Het engagement had betrekking op de implementatie 
van adequaat beleid voor het beheersen van risico's in 
de leveranciersketen. Het Chinese bedrijf, actief in de 
landbouwsector, heeft in een rapportage uitgebreid 
gecommuniceerd over de aanpak van risico's in de 
leveranciersketen. Het engagement is succesvol gesloten, 
al blijven we met het bedrijf de dialoog voeren op 
het gebied van klimaat. Het bedrijf voldoet aan onze 
voorwaarden om als koploper geclassificeerd te worden.

Jiangsu Yanghe Brewery 
Joint-Stock Co Ltd

Dagelijkse goederen Mensenrechten, overig Het engagement had betrekking op de implementatie 
van adequaat beleid voor het beheersen van risico's in de 
leveranciersketen. Deze Chinese drankproducent heeft 
in 2021 in een rapportage uitgebreid gecommuniceerd 
over de aanpak van risico's in de leveranciersketen. Het 
engagement is succesvol gesloten. Het bedrijf voldoet 
aan onze voorwaarden om als koploper geclassificeerd te 
worden.

Yunnan Baiyao Group 
Co Ltd

Gezondheidszorg Bedrijfsethiek, goed 
bestuur

Het engagement had betrekking op het beschikbaar 
maken van informatie over de gehanteerde 
promotierichtlijnen voor medicijnen en het anti-omkoping 
en corruptiebeleid. Het bedrijf heeft aangetoond dat 
dergelijk beleid puibliek beschikbaar is. We hebben het 
engagement gesloten, omdat onze beleggingen in het 
bedrijf verkocht zijn.
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Zhejiang Dingli 
Machinery Co Ltd

Industriele bedrijven Bedrijfsethiek Het engagement had betrekking op het publiek maken 
van anti-omkoop en corruptiebeleid. Het Chinese bedrijf, 
een producent van hoogwerkers, heeft aangetoond 
dat dergelijk beleid publiekelijk beschikbaar is. Het 
engagement is gesloten, omdat onze beleggingen in het 
bedrijf verkocht zijn.
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