
Statistisch overzicht engagementactiviteiten

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel: 
Aandelen
3e kwartaal 2015

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 juni 2015 heeft reo®  ruim € 
93 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 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: 192)

Dit kwartaal werd gedomineerd door het recente schandaal rond 
Volkswagen. De grote vraag is of de zwakke corporate governance 
standaarden van de autofabrikant hebben bijgedragen aan de 
grootschalige en systematische fraude. Wij hebben al eerder met 
Volkswagen gesproken over het bestuursmodel dat kleine 
aandeelhouders benadeelt. Ook zijn wij al geruime tijd in gesprek 
met de Duitse toezichthouders over het ontbreken van een 
onafhankelijk functionerende, gediversificeerde Raad van 
Commissarissen bij veel vennootschappen. In de aanloop naar de 
onderhandelingen van de klimaattop in Parijs gaat de aandacht 
van beleggers ook weer uit naar klimaatverandering. Wij hebben 
ons aangesloten bij een beleggersinitiatief dat 75 bedrijven 
oproept voor meer transparantie omtrent lobbyactiviteiten

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 48)
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Engagement naar regio Engagement naar onderwerp (Totaal: 363) *

■ VK 27
■ Europa (ex-VK) 99
■ Noord-Amerika 53

■ Japan 13

■ Milieustandaarden 83
■ Bedrijfsethiek 86
■ Mensenrechten 11
■ Arbeidsomstandigheden 95
■ Volksgezondheid 10
■ Ondernemingsbestuur 68
■ Inrichting thema’s milieu 

en maatschappij 10

* Meerdere onderwerpen per onderneming mogelijkSTEMRESULTATEN **

1145 stemmen op 91 AVA’s Stemmen tegen en onthoudingen

■ Voor 82.4%
■ Tegen 14.7%
■ Onthouden 3.0%

■ Bestuurssamenstelling 47.3%
■ Bezoldiging 25.1%
■ Kapitaal 4.8%
■ Aandeelhoudersmoties 11.6%
■ Overige 11.1%

** 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
3e kwartaal 2015

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 juni 2015 heeft reo®  ruim € 
93 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 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: 114)

Onze engagement met de welbekende kredietbeoordelaars 
leverde dit kwartaal goede resultaten op. Sinds de start van de 
financiële crisis in 2008 hebben wij de kredietbeoordelaars 
veelvuldig gevraagd om formeel expliciete duurzaamheidsrisico’s 
in de beoordelingen van kredietwaardigheid op te nemen. 
Breedgedragen kritiek op kredietbeoordelaars luidt dat lang niet 
alle risico’s die aan de crisis hebben bijgedragen, worden 
meegenomen in de kredietwaardigheidsbeoordelingen. Moody’s 
Corp heeft nu zijn methodiek voor het evalueren van ten behoeve 
van creditratings en ander onderzoek gepubliceerd. Daarnaast zijn 
Green Bonds (groene obligaties) onderwerp van gesprek; onze 
dialoog met deze effectenuitgevers betrof de besteding van deze 
geldstromen en de kwaliteit van rapportages.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 32)
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Engagement naar regio Engagement naar onderwerp (Totaal: 259) *

■ VK 19
■ Europa (ex-VK) 66
■ Noord-Amerika 21
■ Azië (ex Japan) 3
■ Japan 2
■ Overige 3

■ Milieustandaarden 77
■ Bedrijfsethiek 74
■ Mensenrechten 9
■ Arbeidsomstandigheden 39
■ Volksgezondheid 3
■ Ondernemingsbestuur 46
■ Inrichting thema’s milieu 

en maatschappij 11

* 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.


