
62 % van de aandeelhouders dwingen ExxonMobil te 
rapporteren over klimaatverandering: "slechts een 
eerste stap richting daadwerkelijke actie" 
 
Beste redactie, 
 
31 mei 2017 - Op de aandeelhoudersvergadering van 
ExxonMobil stemde 62 %  van de aandeelhouders vóór 
een aandeelhoudersresolutie die het olieconcern vraagt te 
rapporteren over de gevolgen van klimaatverandering voor 
zijn bedrijfsvoering (*), zo werd zojuist bekend in Dallas. 
Het bestuur adviseerde tegen te stemmen. 
 
“Rapporteren over klimaatverandering is slechts een 
eerste stap richting daadwerkelijke actie,” zegt Mark van 
Baal van Follow This, een beweging van groene 
aandeelhouders. 
“Shell, BP en Statoil beloofden zulke klimaatrapportage in 
2015 naar aanleiding van een aandeelhoudersresolutie 
(#), maar Shell weigert zich nu te committeren aan het 
Klimaatakkoord van Parijs, laat staan daadwerkelijk actie 
te ondernemen.” 
 
Op de aandeelhoudersvergadering van Shell in 2017 
stond namelijk een resolutie op de agenda die Shell vroeg 
doelen te stellen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs 
(**). Het Shell-bestuur adviseerde zijn aandeelhouders 
tegen te stemmen. 89 % van de aandeelhouders volgende 
dit advies. 6 % (waaronder Actiam, Blue Sky Group en 
MN) stemde voor de groene Shell-resolutie en 5 % 
(waaronder PGGM, Aegon en NN) gaf Shell een groen 
signaal door zich te onthouden van stemming. 
ABP/APG dat voor de Exxon-resolutie bij stemde, stemde 
tegen de Shell-resolutie. 
 
(*) Item 12 – Report on Impacts of Climate Change 



Policies: “Shareholders request that, beginning in 2018, 
ExxonMobil publish an annual assessment of the long-
term portfolio impacts of technological advances and 
global climate change policies,” submitted by the New 
York State Common Retirement Fund. 
 
(#) Special resolution – strategic resilience for 2035 and 
beyond:  “we as shareholders of the Company direct direct 
that annual reporting will include information relating to 
climate change,” submitted by a large group of 
shareholders (2015). 
  
(**) Shareholder resolution #21: “Shareholders support 
Shell to take leadership in the energy transition to a net-
zero-emission energy system. Therefore, shareholders 
request Shell to set targets for reducing greenhouse gas 
(GHG) emissions that are aligned with the goal of the 
Paris Climate Agreement to limit global warming to well 
below 2°C,” submitted by Follow This. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark van Baal | Follow This | +31 6 22 42 45 42 
Radboud Williams | Follow This | +31 6 53 62 47 07 
 
Follow This is een beweging van groene aandeelhouders 
Shell, die Shell steunt om de leiding te nemen in de 
energietransitie door zo veel mogelijk aandeelhouders te 
scharen achter de resolutie “Shareholders support 
Shell to take leadership in the energy transition by 
setting targets aligned with the Paris Climate 
Agreement” (volledige tekst hier). 
 
De groene Shell-resolutie luidt samengevat: 
“Aandeelhouders vragen Shell om lange-termijndoelen die 
aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs.”	  


