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Vertegenwoordiging op

Slechts 40% pensioenfondsen stemt

aandeelhoudersvergaderingen

De Pensioenfederatie heeft in april een onderzoek
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gepubliceerd waaruit blijkt dat slechts 40% van de
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Nederlandse pensioenfondsen haar aandeelhoudersrechten

Slechts 40% pensioenfondsen stemt
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actief uitoefent door te stemmen op
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Bonusmaximering voor bankiers

aandeelhoudersvergaderingen. Wel heeft circa 73% van de

·

Meer informatie MVO-beleid jaarverslagen

onderzochte pensioenfondsen een beleid voor verantwoord
beleggen en 44% voert een engagementbeleid.

Stemgedrag 2e kwartaal 2013
Het tweede kwartaal is traditioneel de piek in het
stemseizoen omdat de meeste
aandeelhoudersvergaderingen in deze periode
plaatsvinden. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf stemde in totaal op
281 vergaderingen. De aandeelhoudersvergaderingen
vonden plaats in de Verenigde Staten. Het pensioenfonds
kan niet bij alle aandeelhoudersvergaderingen aanwezig zijn
en maakt daarom gebruik van ‘stemmen op afstand’. Het
pensioenfonds maakt bij het uitoefenen van stemrechten
gebruik van stemanalyses en stemadviezen van Institutional
Shareholder Services (ISS). Op de website van het
pensioenfonds vindt u hoe het pensioenfonds per
aandeelhoudersvergadering stemde
Vertegenwoordiging op aandeelhoudersvergaderingen
Syntrus Achmea Vermogensbeheer heeft mede namens het
pensioenfonds in het tweede kwartaal van 2013 een aantal

Bonusmaximering voor bankiers
Medewerkers in de bancaire sector mogen als variabele
beloning nog maximaal 100% van het vaste jaarsalaris
ontvangen. Na goedkeuring door de aandeelhouders kan dit
percentage worden verhoogd tot 200%. Het Nederlandse
ministerie van Financiën volgt hierin de Europese Richtlijn
kapitaalvereisten dit zal per 1 januari 2014 gelden voor de
duur van één jaar. Gedurende deze periode wordt de
werking geëvalueerd en kan de regel mogelijk worden
aangescherpt voor de Nederlandse situatie.
Meer informatie MVO-beleid jaarverslagen
De Europese Commissie heeft een voorstel tot aanpassing van
de Europese jaarrekeningenrichtlijn gedaan, waarin grote
beursgenoteerde ondernemingen worden verplicht om meer
informatie over het maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) beleid op te nemen. Het hebben van een MVO-beleid
wordt niet verplicht gesteld, maar indien een onderneming wel

malen een Algemene Vergadering van Aandeelhouders

een dergelijk beleid voert doet de Europese Commissie een

(AVA) bijgewoond van Nederlandse beursgenoteerde

aantal aanbevelingen voor het opnemen van niet-financiële

vennootschappen. De AVA’s van KPN, Wolters Kluwer en

informatie in het jaarverslag en/of duurzaamheidsverslag.

Fugro werden bezocht en daar heeft Syntrus Achmea het
woord gevoerd. Een aantal vragen werd aan de raad van
commissarissen gesteld, o.a. op het gebied van
successieplanning in de raad van commissarissen,
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verbeterde transparantie rondom de management letter van
de accountant, de verlaging van het aantal statutaire
bestuurders en de verhoging van de drempel van het
agenderingsrecht van aandeelhouders.

