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Betreft: uw brief van 30 juni 2020

Geachte heer Trimp,

Dank voor uw brief van 30 juni. Hierin uit u uw onvrede over ons beleggingsbeleid en in het bijzonder onze
beleggingen in Vale, een mijnbouwbedrijf in Brazilië. Graag licht ik een aantal zaken toe.
ABP is ontevreden over het beleid van Vale
We zijn bijzonder ontevreden over het beleid van Vale en de maatregelen die het bedrijf tot nu toe heeft genomen.
Er is te weinig aandacht voor veiligheid in de dagelijkse werkzaamheden. Vale claimt nu dat het de organisatie
volledig gaat transformeren en dat het 150 maatregelen neemt. Deze staan in een zogenaamde 'ESG-roadmap',
waarbij ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Het gaat om maatregelen op het gebied van
energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.
Wij vinden het van het allergrootste belang dat in deze 'roadmap' echt werk wordt gemaakt van de transformatie
van het bedrijf. Daarom hebben we via individuele contacten met de onderneming, en samen met 300 andere
beleggers, het bedrijf opgeroepen om de bedrijfsvoering te verbeteren. En om concreet en transparant te zijn over
voorgenomen maatregelen. We onderstreepten dit door ons zeer kritisch op te stellen op de
aandeelhoudersvergadering eerder dit jaar, waarin we tegen de directie gestemd hebben.
ABP blijft invloed uitoefenen op Vale
Een delegatie uit Brazilië bracht onlangs een bezoek aan APG/ABP om ook hun kant van het verhaal te kunnen
doen. Daarbij waren ook nabestaanden van de Brumadinho-ramp aanwezig. Hun verhalen waren zeer aangrijpend.
Onze experts hebben aangegeven dat tot op de bodem moet worden uitgezocht wat er misgegaan is en hoe
nieuwe rampen voorkomen kunnen worden. Ook hebben ze aangegeven dat wij het erg belangrijk vinden dat Vale
slachtoffers en nabestaanden compenseert voor hun leed.
Wij zijn van mening dat we slachtoffers en nabestaanden het beste kunnen helpen door als aandeelhouder invloed
te blijven uitoefenen op het bedrijf. Daarom belegt APG als pensioenuitvoerder van ABP nog in Vale. Als we onze
aandelen zouden verkopen, zou dat betekenen dat onze invloed op de nieuwe directie van Vale zou afnemen.
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Tot slot
We blijven echter niet eindeloos in gesprek. Om verbeteringen bij bedrijven door te voeren, kunnen we een
aantal jaar intensief druk uitoefenen, maar dan willen we die verbeteringen ook zien. Bij het uitblijven van
resultaten kunnen we besluiten om te stoppen met beleggen in die bedrijven. We zullen Vale dan ook zeer
nauwlettend op deze onderwerpen blijven volgen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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