STATISTISCH OVERZICHT F&C'S
ENGAGEMENTACTIVITEITEN 1E KWARTAAL 2015

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel:
Aandelen
Aan de hand van F&C’s reo®-dienstverlening (responsible engagement overlay) worden ondernemingen die in de portefeuille zijn opgenomen, actief
aangesproken op hun werkwijzen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance. reo®is van toepassing op € 113,9 miljard belegd
vermogen (per ultimo 31 December 2014). 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 streeft
reo®naar verandering in het gedrag van ondernemingen. Een succesvolle uitkomst - dat wil zeggen ondernemingsbeleid of -gedrag dat door tussenkomst
van F&C verandert - wordt aangemerkt als een mijlpaal (‘milestone’).
AANTAL AANGESPROKEN ONDERNEMINGEN (Totaal: 124)
De engagementfocus dit kwartaal lag grotendeels op het gebied van
corporate Governance. Vooraf aan de jaarlijkse
aandeelhoudersvergaderingen namen verschillende ondernemingen
contact met F&C op om alvast enkele onderwerpen te toetsen. Zo hebben
wij bij een aantal grote Europese banken opnieuw het belang benadrukt
van het versterken van ethiek en integriteit binnen de bedrijfscultuur.F&C
had ook contact met de olie- en gasbedrijven, waarin wij onder andere
spraken over de langetermijnkansen en risicobeheersing binnen de snel
veranderende energiemarkten. Shell en BP zijn voorbeelden van bedrijven
waarmee aandeelhouders intensief een dialoog onderhouden. Als gevolg
hiervan erkennen deze bedrijven nu ook de noodzaak om transparanter
naar beleggers over de impact van diverse scenario’s op het gebied van
klimaatverandering te rapporteren.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 23)
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* Meerdere onderwerpen per onderneming mogelijk

STEMRESULTATEN **
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** Dit verslag is opgesteld aan de hand van gegevens van een aanbieder van een elektronisch stemplatform. Vergaderingen met nul aandelen en herregistratiebijeenkomsten zijn buiten beschouwing gelaten. Bij een vergadering, stemming en motie wordt geacht niet te zijn gestemd als: de uitgebrachte stem door de tussenpersoon 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%.
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Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel:
Corporate Bonds
Aan de hand van F&C’s reo®-dienstverlening (responsible engagement overlay) worden ondernemingen die in de portefeuille zijn opgenomen, actief
aangesproken op hun werkwijzen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance. reo®is van toepassing op € 113,9 miljard belegd
vermogen (per ultimo 31 December 2014). 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 streeft
reo®naar verandering in het gedrag van ondernemingen. Een succesvolle uitkomst - dat wil zeggen ondernemingsbeleid of -gedrag dat door tussenkomst
van F&C verandert - wordt aangemerkt als een mijlpaal (‘milestone’).

AANTAL AANGESPROKEN ONDERNEMINGEN (Totaal: 90)
Ook in onze dialoog ten behoeve van de corporate-bondsportefeuilles
stond de banksector centraal. In een aantal bijeenkomsten met Europese
banken hebben wij ten behoeve van de kredietwaardigheid op lange
termijn, gepleit voor een sterker beleid op het gebied van bedrijfsethiek.
Beleid voor klimaatverandering en de snel veranderende energiemarkten
(met name voor bedrijven met een link naar fossiele brandstoffen) blijven
over de hele linie onderwerp van gesprek, Binnen het universum van
obligaties zijn het vooral de nutsbedrijven die met acute risico’s te maken
hebben. Om hun bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden/maken,
voeren sommige ondernemingen zelfs fundamentele wijzigingen in hun
kernactiviteiten door.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 22)
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* Meerdere onderwerpen per onderneming mogelijk
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