
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel: 
Aandelen

STATISTISCH OVERZICHT F&C'S
ENGAGEMENTACTIVITEITEN 3E KWARTAAL 2014

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 € 111,6 miljard belegd 
vermogen (per ultimo 30 juni 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: 85)

F&C intensifieert de dialoog met grondstoffenbedrijven, als onderdeel van 
het engagementprogramma voor voedselveiligheid en prijsvolatiliteit van 
commodities. Wij vragen om betere publicatie en daarnaast specifieke 
aandacht voor: het waarborgen van langetermijnstrategieën voor een 
duurzaam aanbod van landbouwproducten; risicobeheer in de handel; en 
risico’s vanwege regelgeving en lobby met overheden. F&C heeft ook meer 
dan 40 internationale farmaceutische bedrijven met vestigingen in China 
aangesproken met de vraag aan de voorzitter om gedetailleerde informatie 
te verstrekken over hoe het bedrijf risico’s ten aanzien van omkoping en 
corruptie in China adresseert. Bedrijfsethiek van farmaceutische bedrijven 
geniet specifieke aandacht van de Chinese overheid na het 
GlaxoSmithKline corruptieschandaal in 2013.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 26)
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Engagement naar regio Engagement naar onderwerp (Totaal: 270) *

■ VK 15
■ Europa (ex-VK) 34
■ Noord-Amerika 24
■ Japan 11
■ Overige 1

■ Milieustandaarden 46
■ Bedrijfsethiek 42
■ Mensenrechten 31
■ Arbeidsomstandigheden 23
■ Volksgezondheid 10
■ Ondernemingsbestuur 34
■ Inrichting thema’s milieu en 

maatschappij 84

* Meerdere onderwerpen per onderneming mogelijk

STEMRESULTATEN **

1146 stemmen op 84 AVA’s Stemmen tegen en onthoudingen

■ Voor 82.2%
■ Tegen 15.6%
■ Onthouden 2.1%

■ Bestuurssamenstelling 48.3%
■ Bezoldiging 27.3%
■ Kapitaal 9.6%
■ Aandeelhoudersmoties 9.1%
■ Overige 5.7%

** 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%.

Belangrijke informatie: deze publicatie wordt verzorgd door F&C Management Limited. Toezichthouder in het Verenigd Koningrijk, the Financial Conduct Authority, FRN: 
119230. Geregistreerd in Engeland en Wales, No: 517895. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te; Exchange House, Primrose Street, Londen, EC2A 2NY, Verenigd 
Koningrijk. F&C Management Limited is onderdeel van de F&C Group, volledig eigendom van BMO Global Asset Management (Europe) Limited, dat zelf een volledige 
dochteronderneming is van de Bank of Montreal. De merken F&C, F&C logo, REO en het “reo”-logo zijn geregistreerde handelsnamen van F&C Asset Management plc. 
F&C INVESTMENTS en het F&C INVESTMENTS logo zijn geregistreerde handelsnamen van F&C Management Limited. Het recht op deze handelsnamen alsmede het 
gebruik daarvan is exclusief voorbehouden aan F&C Asset Management Plc. Dit document wordt uitgegeven door F&C Netherlands B.V., in Nederland gereguleerd door 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). © Copyright F&C Netherlands B.V. 2014.
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Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel: 
Corporate Bonds

STATISTISCH OVERZICHT F&C'S
ENGAGEMENTACTIVITEITEN 3E KWARTAAL 2014

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 € 111,6 miljard belegd 
vermogen (per ultimo 30 juni 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: 64)

F&C is gestart met het engagementproject gericht op bedrijven met een 
hoge kredietwaardigheid in combinatie met hoge risico’s ten aanzien van 
milieu, maatschappij en governance (zogenaamde ESG-kwesties). Onze 
dialoog richt zich op die kwesties die materieel zijn voor de 
kredietwaardigheid. Banken, die de grootste obligatie-emittenten zijn, 
werden dit kwartaal intensief aangesproken na een reeks van 
recordbrekende boetes en gerechtelijke schikkingen wegens wangedrag in 
de Verenigde Staten. Wij hebben banken aangespoord om de 
bedrijfscultuur drastisch te hervormen (en hier bewijs voor te leveren) om de 
risico's van strengere regulering en hogere boetes in de toekomst verder te 
verlagen. Klimaatverandering is een ander aandachtspunt geweest; F&C 
ondersteunde september jl. het “Global Investor Statement”, dat in New 
York aan de VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon werd aangeboden.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 9)
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Engagement naar regio Engagement naar onderwerp (Totaal: 183) *

■ VK 13
■ Europa (ex-VK) 29
■ Noord-Amerika 11
■ Azië (ex Japan) 1
■ Japan 4
■ Overige 6

■ Milieustandaarden 30
■ Bedrijfsethiek 25
■ Mensenrechten 24
■ Arbeidsomstandigheden 13
■ Volksgezondheid 4
■ Ondernemingsbestuur 31
■ Inrichting thema’s milieu en 

maatschappij 56

* Meerdere onderwerpen per onderneming mogelijk

Belangrijke informatie: deze publicatie wordt verzorgd door F&C Management Limited. Toezichthouder in het Verenigd Koningrijk, the Financial Conduct Authority, FRN: 
119230. Geregistreerd in Engeland en Wales, No: 517895. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te; Exchange House, Primrose Street, Londen, EC2A 2NY, Verenigd 
Koningrijk. F&C Management Limited is onderdeel van de F&C Group, volledig eigendom van BMO Global Asset Management (Europe) Limited, dat zelf een volledige 
dochteronderneming is van de Bank of Montreal. De merken F&C, F&C logo, REO en het “reo”-logo zijn geregistreerde handelsnamen van F&C Asset Management plc. 
F&C INVESTMENTS en het F&C INVESTMENTS logo zijn geregistreerde handelsnamen van F&C Management Limited. Het recht op deze handelsnamen alsmede het 
gebruik daarvan is exclusief voorbehouden aan F&C Asset Management Plc. Dit document wordt uitgegeven door F&C Netherlands B.V., in Nederland gereguleerd door 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). © Copyright F&C Netherlands B.V. 2014.
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