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Stemgedrag 3e kwartaal 2017
Het derde kwartaal is het kwartaal waar het laagste aantal aandeelhoudersvergaderingen plaatsvindt.
Hoofdzakelijk stonden er tussentijdse benoemingen van bestuurders of de goedkeuring van overnames
geagendeerd. Pensioenfonds APF stemde in totaal op 162 vergaderingen en stemde op circa 14% van de
agendapunten tegen het management. De aandeelhoudersvergaderingen vonden wereldwijd plaats. Het
pensioenfonds maakt bij het uitoefenen van stemrechten mede gebruik van stemanalyses en stemadviezen van
Institutional Shareholder Services (ISS). Op de website van het pensioenfonds vindt u hoe het pensioenfonds per
aandeelhoudersvergadering stemde.
Corporate Governance ontwikkelingen
Hervormingen corporate governance Verenigd Koninkrijk
De regering in het Verenigd Koninkrijk heeft eind augustus haar plannen bekendgemaakt voor de hervormingen
op het gebied van Corporate Governance. De meest opvallende wijzigingen zijn:
-

de verplichting voor beursgenoteerde ondernemingen om jaarlijks de beloningsverhouding tussen de
CEO en de gemiddelde werknemer in het Verenigd Koninkrijk te publiceren én te rechtvaardigen;

-

de bestuurders van een ondernemingen van een significante omvang dienen aan te geven hoe zij de

-

alle grote ondernemingen publiceren het beleid en gemaakte afspraken op het gebied van

-

op basis van het ‘pas toe of leg uit’ principe dient een onderneming een niet-uitvoerende bestuurder te

belangen van werknemers en aandeelhouders meenemen in de besluitvorming;
maatschappelijk verantwoord ondernemen;
benoemen die de werknemers vertegenwoordigt, dan wel een ondernemingsraad op te richten, dan wel
een bestuurder te benoemen uit het huidige werknemersbestand.
Na invulling van de details zal de regering de voorstellen implementeren via een wetswijziging en zal de Financial
Reporting Council de Corporate Governance Code in 2018 aanpassen.
Eumedion deelnemers stellen eerste Nederlandse Stewardship code op
Eumedion heeft begin 2017 een werkgroep bestaande uit institutionele beleggers samengesteld om de Eumedion
best practices voor betrokken aandeelhouderschap te vervangen door een officiële Nederlandse ‘Stewardship
code’.
De nadruk in deze concept Nederlandse gedragscode ligt op het geïnformeerd stemmen door institutionele
beleggers en hun bereidheid om een constructieve dialoog met de Nederlandse beursondernemingen, met
medeaandeelhouders en met andere stakeholders te voeren. Daarnaast wordt van de ondertekenaars van de
code verwacht dat zij transparant zijn over het stem- en engagementbeleid, over de uitvoering daarvan en over
de aandelenbelangen die worden aangehouden.

Meer informatie over de concept Stewardship code en de consultatie is te vinden op de website van Eumedion.
Tot 15 november a.s. loopt er een consultatieperiode voor alle belanghebbenden om te reageren op deze
concept gedragscode.

