Statistisch overzicht engagementactiviteiten

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel:
Aandelen
1e kwartaal 2016

Aan de hand van de reo®-dienstverlening (responsible engagement overlay) door BMO Global Asset Management
worden ondernemingen die in de portefeuille zijn opgenomen, actief aangesproken op hun werkwijzen op het gebied
van milieu, maatschappij en corporate governance. Ultimo december 2015 heeft reo®ruim € 96.4 miljard onder
engagementadvies. Het doel van reo®is de beleggingsprestaties op de lange termijn te verbeteren, door ondernemingen
commercieel succesvoller te maken door veiliger, schoner en verantwoord te opereren. Bedrijven verkeren hierdoor in
een betere uitgangspositie om duurzaamheidsrisico’s het hoofd te bieden en op duurzaamheidskansen in te spelen. Door
constructieve dialoog in combinatie met actief stemgedrag street reo®naar verandering in het gedrag van
ondernemingen. Een succesvolle uitkomst - dat wil zeggen ondernemingsbeleid of -gedrag dat door tussenkomst van
BMO Global Asset Management verandert - wordt aangemerkt als een mijlpaal (‘milestone’).
Aantal aangesproken ondernemingen (Totaal: 56)
Aan het begin van het jaar - voordat het stemseizoen start - herinneren wij
bedrijven en toezichthouders aan onze verwachtingen op het gebied van
corporate governance. In januari hebben wij zo’n 40 grote Spaanse
ondernemingen aangeschreven over de wat ons betreft zeer welkome
hervormingen van de corporate governance in Spanje. Daarnaast leveren we een
officiële bijdrage aan de herziening van de corporate-governancecode in
Nederland. Wij hebben in het eerste kwartaal van 2016 een beleggersinitiatief in
samenwerking met de Access to Medicine Foundation mede geleid. In dat kader is
er een brief gestuurd naar alle ondernemingen die in de Access to Medicine Index
voorkomen.

Engagement naar regio
■ VK
■ Europa (ex-VK)
■ Noord-Amerika
■ Japan

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 39)
Milieustandaarden
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Arbeidsomstandigheden
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Engagement naar onderwerp (Totaal: 87) *
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■ Milieustandaarden
■ Bedrijfsethiek
■ Mensenrechten
■ Arbeidsomstandigheden
■ Volksgezondheid
■ Ondernemingsbestuur
■ Inrichting thema’s milieu
en maatschappij
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* Meerdere onderwerpen per onderneming mogelijk

STEMRESULTATEN **
2029 stemmen op 159 AVA’s
■ Voor
■ Tegen
■ Onthouden

Stemmen tegen en onthoudingen
77.3%
20.3%
4.5%

■ Bestuurssamenstelling
■ Bezoldiging
■ Kapitaal
■ Aandeelhoudersmoties
■ Overige

64.9%
19.8%
3.7%
5.4%
6.1%

** Dit verslag is opgesteld aan de hand van gegevens van een aanbieder van een elektronisch stemplatform. Vergaderingen met nul aandelen en herregistratie-bijeenkomsten zijn buiten beschouwing gelaten.
Bij een vergadering, stemming en motie wordt geacht niet te zijn gestemd als: de uitgebrachte stem door de tussen-persoon is afgewezen (bijvoorbeeld als de nodige documentatie ontbreekt, zoals volmacht,
bevestiging economisch eigenaar etc.); de instructie ‘Niet stemmen’ van toepassing is (bijv. in markten waar aan ‘share blocking’ wordt gedaan); of geen instructies zijn afgegeven. Door afrondingsverschillen kan
het zijn dat genoemde percentages niet optellen tot 100%.
De merken F&C, F&C logo, REO en het “reo”-logo zijn geregistreerde handelsnamen van F&C Asset Management plc. Het recht op deze handelsnamen alsmede het gebruik daarvan is exclusief voorbehouden aan
F&C Asset Management Plc. BMO Global Asset Management is een handelsnaam van F&C Netherlands B.V., in Nederland gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). © 2015 BMO Global Asset
Management. Alle rechten voorbehouden.

Statistisch overzicht engagementactiviteiten

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel:
Corporate Bonds
1e kwartaal 2016

Aan de hand van de reo®-dienstverlening (responsible engagement overlay) door BMO Global Asset Management
worden ondernemingen die in de portefeuille zijn opgenomen, actief aangesproken op hun werkwijzen op het gebied
van milieu, maatschappij en corporate governance. Ultimo december 2015 heeft reo®ruim € 96.4 miljard onder
engagementadvies. Het doel van reo®is de beleggingsprestaties op de lange termijn te verbeteren, door ondernemingen
commercieel succesvoller te maken door veiliger, schoner en verantwoord te opereren. Bedrijven verkeren hierdoor in
een betere uitgangspositie om duurzaamheidsrisico’s het hoofd te bieden en op duurzaamheidskansen in te spelen. Door
constructieve dialoog in combinatie met actief stemgedrag street reo®naar verandering in het gedrag van
ondernemingen. Een succesvolle uitkomst - dat wil zeggen ondernemingsbeleid of -gedrag dat door tussenkomst van
BMO Global Asset Management verandert - wordt aangemerkt als een mijlpaal (‘milestone’).
Aantal aangesproken ondernemingen (Totaal: 68)
De focus lag in het eerste kwartaal op ondernemingen in de mijnbouw- en olie &
gassector. Ondernemingen moeten zich bewust worden van het klimaatakkoord
van Parijs en de daaruit voortvloeiende veranderingen van het energielandschap
en de impact daarvan op de kredietwaardigheid op de lange termijn. Een andere
langlopend thema als onderdeel van onze engagementactiviteiten is het
beloningsbeleid binnen de banksector; banken dienen een meer
verantwoordelijke houding aan te nemen ten aanzien van de risico's. Na vele
Europese banken, die uit het verleden hebben geleerd, zien wij eindelijk ook een
aantal Noord-Amerikaanse banken hun aanpak veranderen.

Engagement naar regio
■ VK
■ Europa (ex-VK)
■ Noord-Amerika
■ Overige

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 25)
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Arbeidsomstandigheden
Volksgezondheid
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Engagement naar onderwerp (Totaal: 116) *
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■ Milieustandaarden
■ Bedrijfsethiek
■ Mensenrechten
■ Arbeidsomstandigheden
■ Volksgezondheid
■ Ondernemingsbestuur
■ Inrichting thema’s milieu
en maatschappij
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* Meerdere onderwerpen per onderneming mogelijk

De merken F&C, F&C logo, REO en het “reo”-logo zijn geregistreerde handelsnamen van F&C Asset Management plc. Het recht op deze handelsnamen alsmede het gebruik daarvan is exclusief voorbehouden aan
F&C Asset Management Plc. BMO Global Asset Management is een handelsnaam van F&C Netherlands B.V., in Nederland gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). © 2015 BMO Global Asset
Management. Alle rechten voorbehouden.

