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Stemgedrag 2e kwartaal 2014
Het tweede kwartaal is traditioneel de piek van het
stemseizoen, waarin de meeste ondernemingen de
jaarverslagen publiceren en de jaarrekening ter goedkeuring
voorleggen aan de aandeelhouders. Het
Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf stemde in totaal op 288
vergaderingen en stemde op circa 8% van de
agendapunten tegen het management. De
aandeelhoudersvergaderingen vonden plaats in de
Verenigde Staten. Het pensioenfonds maakt bij het
uitoefenen van stemrechten mede gebruik van
stemanalyses en stemadviezen van Institutional

of leg uit’ beginsel
Het ‘pas toe of leg uit’ principe is een belangrijk kenmerk in
de Europese corporate governance. Dit principe geeft de
onderneming flexibiliteit in het voldoen aan, of afwijken van
de bepalingen in corporate governance codes. In geval van
afwijking is de kwaliteit van de uitleg van belang voor
investeerders en daarom heeft de EC een aantal
aanbevelingen voor de motivering van de afwijking door
ondernemingen. De aanbevelingen richten zich op
1. welke wijze wordt afgeweken;
2. de redenen hiervoor; en
3. het interne besluitvormingsproces dat eraan is
voorafgegaan.

Shareholder Services (ISS). Op de website van het
pensioenfonds vindt u hoe het pensioenfonds per
aandeelhoudersvergadering stemde

Als de onderneming stelt dat de afwijking tijdelijk is dan
moet een duidelijke termijn worden aangegeven tot wanneer
de onderneming weer verwacht te voldoen aan de bepaling.

Corporate Governance ontwikkelingen internationaal
Europese Commissie publiceert aanpassing richtlijn
aandeelhoudersrechten
Op 9 april 2014 presenteerde de Europese Commissie (EC)
een voorstel ter versterking van
aandeelhoudersbetrokkenheid bij vennootschappen die aan
een Europese beurs genoteerd zijn.

Dit voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende
aandeelhoudersrechten adresseert gebreken in de
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corporate governance bij beursgenoteerde ondernemingen
en ondernemingsbesturen, aandeelhouders,
tussenpersonen en stemadviesbureaus. Het doel is de
bevordering van meer dialoog tussen institutionele
beleggers en vermogensbeheerders met de

