
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel: 
Aandelen

STATISTISCH OVERZICHT F&C'S
ENGAGEMENTACTIVITEITEN 4E 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 € 113,9 miljard belegd 
vermogen (per ultimo 30 September 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: 122)

In het laatste kwartaal van 2014 heeft F&C met een speciale focus op 
corporate governance de continenten Azië en Latijns-Amerika bezocht. In 
China vond er een dialoog plaats met bedrijven en regelgevende 
overheidsinstanties over de grote aanwezigheid en invloed van 
controlerende aandeelhouders. In Latijns-Amerika, waar markten 
gekenmerkt worden door conglomeraten en holdings, was het onderwerp 
van gesprek met beleidsmakers en bedrijven vooral gericht op de 
bescherming van aandeelhoudersrechten. Andere belangrijke 
engagementonderwerpen voor kwartaal vier waren de risico’s van 
gestrande activa, de discussies met Duitse autoriteiten en bedrijven over 
het nemen en de uitvoering van bestuursverantwoordelijkheden.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 12)
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Engagement naar regio Engagement naar onderwerp (Totaal: 210) *

■ VK 13
■ Europa (ex-VK) 71
■ Noord-Amerika 31
■ Japan 6
■ Overige 1

■ Milieustandaarden 33
■ Bedrijfsethiek 43
■ Mensenrechten 7
■ Arbeidsomstandigheden 5
■ Volksgezondheid 2
■ Ondernemingsbestuur 108
■ Inrichting thema’s milieu en 

maatschappij 12

* Meerdere onderwerpen per onderneming mogelijk

STEMRESULTATEN **

817 stemmen op 90 AVA’s Stemmen tegen en onthoudingen

■ Voor 82.1%
■ Tegen 15.4%
■ Onthouden 2.5%

■ Bestuurssamenstelling 49.0%
■ Bezoldiging 32.5%
■ Kapitaal 7.3%
■ Aandeelhoudersmoties 8.6%
■ Overige 2.6%

** 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 4E 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 € 113,9 miljard belegd 
vermogen (per ultimo 30 September 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: 110)

Voor het vierde kwartaal van 2014 lag het accent van engagement op twee 
onderwerpen met name relevant voor obligatieportefeuilles. Enerzijds 
initieerden we een dialoog met bestuursvoorzitters van ruim 100 banken uit 
opkomende markten met de oproep om maatregelen te nemen tegen het 
witwassen van geld om zo de hiermee samenhangende risico’s structureel 
aan te kunnen pakken. Worden deze risico’s niet voldoende beheerst, dan 
kunnen eventuele boetes uiteindelijk de kredietwaardigheid van banken 
aantasten. Anderzijds was er het contact met nuts- en energiebedrijven 
over hun strategische aanpak ten aanzien van veranderingen in het energie- 
en klimaatbeleid. Dat sommige bedrijven al reeds zijn gedwongen om 
divisies vroegtijdig buiten bedrijf te stellen geeft aan dat het nodig is om de 
huidige sectorrisico’s op bestuursniveau te bespreken.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 12)

0 5 10

Inrichting thema’s milieu en 
maatschappij

Ondernemingsbestuur

Volksgezondheid

Arbeidsomstandigheden

Mensenrechten

Bedrijfsethiek

Milieustandaarden

Engagement naar regio Engagement naar onderwerp (Totaal: 225) *

■ VK 11
■ Europa (ex-VK) 62
■ Noord-Amerika 17
■ Azië (ex Japan) 5
■ Japan 4
■ Overige 11

■ Milieustandaarden 33
■ Bedrijfsethiek 58
■ Mensenrechten 9
■ Arbeidsomstandigheden 7
■ Ondernemingsbestuur 99
■ Inrichting thema’s milieu en 

maatschappij 19

* 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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