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Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van olieVandaag

en gasconcern Shell heeft de klimaatresolutie van de
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activistische belegger Follow This verworpen, net als in
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het verleden.
Follow This vroeg in het voorstel om concrete maatstaven waarop
Shell zijn klimaat- en milieudoelstellingen baseert. Van alle
uitgebrachte stemmen was bijna 86 procent tegen. Het bestuur
van Shell had aandeelhouders geadviseerd tegen de resolutie te
stemmen. Alle andere agendapunten werden goedgekeurd.
Volgens de actiegroep kan Shell niet garanderen dat het bedrijf in
2030 minder CO2 uitstoot dan in 2019 en dat het bedrijf in 2030
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NOW verschoven
naar 7 oktober

minder investeert in fossiele brandstoffen dan in hernieuwbare
brandstoffen. Shell zegt zich te houden aan de klimaatdoelen van
Parijs en die te zullen gaan halen.
De initiatiefnemers van de klimaatresolutie putten hoop uit het
feit dat het aantal voor-stemmen groter was dan enkele jaren
geleden. Waar het voorstel twee jaar geleden nog 5,5 procent van
de stemmen kreeg, was dat dit jaar ruim 14 procent. "Het is Shell
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niet gelukt beleggers in slaap te sussen met een nieuwe
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vrijblijvende ambitie voor 2050", reageert Mark van Baal van
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Follow This. De grotere steun voor zijn plannen noemt hij "een
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overwinning voor het klimaat".
De aandeelhoudersvergadering in Den Haag vond plaats achter
gesloten deuren vanwege de coronacrisis. Klimaatactivisten
protesteerden buiten het hoofdkantoor van Shell en bij
verschillende tankstations van het bedrijf. Zij vinden dat Shell
ontmanteld moet worden.
Bron: ANP
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'Economie zonder afval
in 2050 is nog ver weg'
Een economie die geen afval meer
produceert en die er volgens de
overheid al in 2050 moet zijn, is
nog ver weg. Momenteel worden
bij minder dan een kwart van de...
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Organisaties en
accountants moeten
meer aandacht geven
aan klimaatbeleid
Het thema CO2-uitstoot wordt
door driekwart van de
organisaties en hun accountants
niet geagendeerd. Dat blijkt uit
onderzoek van de NBA samen met
de Rijksuniversiteit... 
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'Meer transparantie
nodig op markt voor
groene obligaties'
De markt voor duurzame
obligaties groeit erg hard, maar
hoe groen die obligaties precies
zijn is niet altijd duidelijk. Volgens
de Autoriteit Financiële Markten...
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Waarom accountants
biodiversiteit moeten
snappen
Het is nu de hoogste tijd:
accountants moeten zich
razendsnel bijscholen op het
gebied van ecologie. De
coronacrisis laat - misschien wel
sterker dan ooit - zien... 
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Is klimaatverandering een zaak van
accountants?
Klimaatverandering is inmiddels voor iedereen (op een verdwaalde
president en een handvol klimaatontkenners na) duidelijk zichtbaar.
Daarmee groeit de behoefte van... 
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