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overweegt Britse beursgenoteerde ondernemingen te



Adviserende stem op verslag auditcommissie in

verplichten het verslag van de auditcomissie voor een

Verenigd Koninkrijk

adviserende stem aan de Algemene Vergadering van

Aandeelhoudersvergaderingen in binnen- of

Aandeelhouders (AVA) voor te leggen. De commissie wil de

buitenland

betrokkenheid van aandeelhouders vergroten bij de



auditwerkzaamheden en tevens een hogere frequentie voor
Stemgedrag 3e kwartaal 2013
Het derde kwartaal is een relatief rustige periode waarin
weinig aandeelhoudersvergaderingen plaatsvinden. Er
vinden met name buitengewone

het uitschrijven van een tender van de accountant dan de
huidig termijn van minimaal eens per 10 jaar. De voorstellen
van de commissie zullen in oktober definitief worden
gemaakt waarna deze per ultimo 2014 in werking treden.

aandeelhoudersvergaderingen plaats voor tussentijdse
benoemingen van bestuurders of de goedkeuring van een
fusie of overname. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf stemde in totaal op
17 vergaderingen. De aandeelhoudersvergaderingen
vonden plaats in de Verenigde Staten. 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

Aandeelhoudersvergaderingen in binnen- of buitenland
De commissie vennootschapsrecht in Nederland adviseerde
in juli aan de minister van Veiligheid en Justitie om een
technische aanpassing te doen in het Naamloze
Vennootschappenrecht. De aanpassing moet het mogelijk
maken dat de AVA van een Nederlandse beursgenoteerde
onderneming ook buiten Nederland kan worden gehouden.
Daarentegen liet het bestuur van de beurs van Singapore
(SGX) liet op moment juist weten dat per 1 januari 2015
ondernemingen met een primaire notering aan de SGX
verplicht worden gesteld de aandeelhoudersvergadering in
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Vertrekvergoedingen hoger dan één jaarsalaris
De Minister van Economische Zaken heeft de Monitoring
Commissie Corporate Governance Code gevraagd om in
een volgend onderzoek specifiek te kijken naar
vertrekvergoedingen voor bestuurders. In de Tweede Kamer
zijn namelijk vragen gesteld over mogelijkheden die door de
ondernemingen gebruikt zouden zijn om de door de
Corporate Governance Code voorgeschreven maximale
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hoogte van één jaarsalaris te ontlopen. De minister geeft
ook aan dat aandeelhouders hierin een rol te vervullen
hebben, door ondernemingen aan te spreken op afwijkingen
van de Code.

Singapore te houden. Indien het houden van de AVA in
Singapore niet mogelijk is moeten er voldoende digitale
faciliteiten worden geboden aan de aandeelhouders om de
vergadering bij te kunnen wonen en electronisch het
stemrecht uit te oefenen.

