Betrokkenheidsbeleid

Pensioenfonds Detailhandel is een betrokken aandeelhouder.
Betrokkenheid van het pensioenfonds
Pensioenfonds Detailhandel stree naar een zo goed mogelijk pensioen tegen zo laag mogelijke
kosten, met de overtuiging dat duurzaam beleggen op de langere termijn betere rendementen
oplevert. Daarom voert het Pensioenfonds een MVB (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) beleid.
Een belangrijk onderdeel van dat MVB-beleid is toezicht houden en invloed uitoefenen op de
ondernemingen waarin we beleggen. Dit beleid legt uit hoe we dat doen.

Betrokken aandeelhouder
Als betrokken aandeelhouder ondernemen we ac e om ondernemingen te s muleren hun
bedrijfsvoering te verbeteren. Het Pensioenfonds geloo dat ondernemingen die rekening houden
met de impact die zij hebben op mens en maatschappij én die streven naar
langetermijnwaardecrea e voor verschillende belanghebbenden op lange termijn beter renderen.

Uitvoering van betrokkenheidsbeleid
Door in gesprek te gaan met ondernemingen (engagement) en door te stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen s muleren we verduurzaming.
Het engagementbeleid beslaat een groot aantal thema’s en onderwerpen op het gebied van milieu,
maatschappij en goed bestuur. We geven prioriteit aan thema’s die de deelnemers van het
pensioenfonds het meest belangrijk vinden, of omdat uit onderzoek in onze portefeuille blijkt dat er
grote misstanden of mogelijke risico’s op misstanden bestaan. Lees hier meer over ons
engagementbeleid en hier meer over de resultaten.
Het stembeleid wordt wereldwijd uitgevoerd door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van
de ondernemingen waarvan we aandelen hebben. Daar wordt, naast de belangrijke
duurzaamheidsthema’s van het fonds, ook gestemd op onderwerpen over de bedrijfsstrategie, de
performance, de kapitaalstructuur en mogelijke fusies of overnames.

Inrich ng van het betrokkenheidsbeleid
Het hee onze voorkeur om in samenwerking met andere pensioenfondsen of vermogensbeheerders
op te trekken, omdat dat onze stem vergroot. Dat doen we bijvoorbeeld in de samenwerking van het
Dutch Engagement Network en het IMVB-convenant voor pensioenfondsen.
Daarnaast hebben we onze Responsible overlay manager, BMO GAM, opdracht gegeven namens ons
te spreken met ondernemingen. Dat doen zij veelal in (inter)na onale samenwerkingen, zoals Climate
Ac on 100+, via de PRI, of het Pla orm Living Wage Financials.
Ook stemt BMO GAM namens ons. Het stembeleid en de stemresultaten zijn openbaar.

Belangencon icten
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We realiseren ons dat er mogelijk belangencon icten kunnen ontstaan bij de uitvoering van het
betrokken aandeelhouderschap. Daarom hee de uitvoerder van het betrokkenheidsbeleid, BMO
GAM, een beleid ter voorkoming van belangencon icten. Dat beleid kunt u hier vinden.

