
1 december 2020

H.E. António Guterres

Secretaris-generaal

Verenigde Naties

New York, NY 10017 VS

Geachte secretaris-generaal,

Met veel plezier bevestig ik hierbij dat Maxeon Solar Technologies, Ltd. de tien principes van Global Compact 

van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding ondersteunt. Met dit 

bericht geven wij blijk van onze intentie om deze principes te implementeren. Wij streven ernaar om Global 

Compact van de VN en de principes daarvan onderdeel te maken van de strategie, cultuur en dagelijkse 

activiteiten van ons bedrijf en om deel te nemen aan samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de 

bredere ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, in het bijzonder op het gebied van duurzame 

ontwikkeling. Maxeon Solar Technologies zal dit streven duidelijk kenbaar maken aan alle betrokkenen en aan 

het grote publiek. Wij onderkennen dat het voor deelname aan Global Compact van de VN vereist is dat wij 

jaarlijks een voortgangsrapportage publiceren waarin de inspanningen van ons bedrijf voor implementatie 

van de tien principes worden beschreven. Wij zijn voorstander van openbare verantwoording en transparantie 

en zeggen daarom toe om binnen één jaar na aansluiting bij Global Compact van de VN en daarna ieder jaar 

een voortgangsrapportage te publiceren, in overeenstemming met het beleid van Global Compact van de VN. 

Dit omvat:

  Een ondertekende verklaring van de algemeen directeur met een bevestiging dat wij Global Compact 

van de VN blijven ondersteunen en waarin wordt herhaald dat wij ons blijven inzetten voor het 

initiatief en de principes ervan. Dit staat los van onze intentieverklaring over deelname aan Global 

Compact van de VN.

  Uitvoering van een holistische materialiteitsbeoordeling met zowel onze interne en externe 

belanghebbenden, als basis voor het formuleren van onze duurzaamheidsstrategie en 

aandachtsgebieden, beleidsregels en een routekaart conform de tien principes en doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling.

  Publicatie met ingang van volgend jaar van ons eerste jaarlijkse duurzaamheidsrapport waarin wij 

verslag doen van onze materiële doelstellingen, initiatieven en voortgang op het gebied van milieu, 

maatschappij en bestuur, overeenkomstig internationale rapportagenormen.

Hoogachtend,

Jeff Waters

Chief Executive Officer

Maxeon Solar Technologies, Ltd.
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