Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel - Aandelen
Statistisch overzicht F&C's engagementactiviteiten 1e 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 € 98,7 miljard belegd vermogen (per ultimo 31 december 2013). 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 (119)
Op basis van een eerdere dialoog met ondernemingen over risico’s met
betrekking tot het winnen van schaliegas, is F&C betrokken bij een initiatief
geleid door de UNPRI, waarin meer dan 50 olie-en gasbedrijven ‘bestpractice’-aanbevelingen hebben ontvangen. Onder druk van investeerders
en de publieke opinie, is naar onze mening de wijze van schaliegaswinning
en het afleggen van verantwoording daarover in de afgelopen paar jaar
aanzienlijk verbeterd. Toch kan er meer gedaan worden om ervoor te
zorgen dat ‘best practices’ gedeeld worden met alle partijen uit de sector.
F&C heeft in Japan ook bedrijven en toezichthouders aangesproken op
goed ondernemingsbestuur. Dit laatste bezoek versterkt onze visie dat er
na het vele jaren voeren van een dialoog met ondernemingen, een
duidelijke verandering in opvattingen valt waar te nemen: meer bedrijven
zijn bereid om met aandeelhouders in gesprek te gaan en zien de voordelen
van onafhankelijke bestuursleden.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 54)

Engagement naar regio

Engagement naar onderwerp (Totaal: 295) *
■ VK
■ Europa (ex-VK)
■ Noord-Amerika
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■ Milieustandaarden
■ Bedrijfsethiek
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■ Inrichting thema’s milieu en
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* 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 Asset Management plc is de beursgenoteerde onderneming van de F&C groep. F&C Management Limited is een onderdeel van de F&C Group van
bedrijven en een dochteronderneming van F&C Asset Management plc. (R)F&C, F&C Monogram, FANDC, FandC en fandc zijn geregistreerde handelsnamen van F&C
Asset Management Plc. F&C INVESTMENTS en het F&C INVESTMENT Monogram zijn geregistreerde handelsnamen van F&C management Limited. © Copyright F&C
Management Limited 2014. Onder voorbehoud van alle rechten.
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Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel - Corporate Bonds
Statistisch overzicht F&C's engagementactiviteiten 1e 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 € 98,7 miljard belegd vermogen (per ultimo 31 december 2013). 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 (55)
De langetermijnrisico's van klimaatverandering hebben invloed op de
kredietkwaliteit van ondernemingen. Zo zullen veranderende
weersomstandigheden gevolgen hebben voor weergevoelige sectoren
(zoals verzekeringen en voedsel). Ook kunnen beleidswijzigingen tot uiting
komen in een veranderende structuur van de energiemarkten. De
veranderingen in vraag naar fossiele brandstoffen staan sinds kort hoger op
de agenda van beleggers. Wij evalueren momenteel de reacties van
bedrijven op een engagementproject inzake “gestrande activa” van
meerdere beleggers, om tot de kernrisico’s te komen. Ook stond corporate
governance dit kwartaal centraal in onze dialoog met onder andere de
banksector. Wij hebben gevraagd om binnen het beloningsbeleid geen
ruimte te laten voor buitensporige risico’s ten koste van de
kredietwaardigheid op lange termijn.

Behaalde milestones per onderwerp (Totaal: 17)

Engagement naar regio

Engagement naar onderwerp (Totaal: 157) *
■ VK
■ Europa (ex-VK)
■ Noord-Amerika
■ Azië (ex Japan)
■ Japan
■ Overige
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■ Milieustandaarden
■ Bedrijfsethiek
■ Mensenrechten
■ Arbeidsomstandigheden
■ Volksgezondheid
■ Ondernemingsbestuur
■ Inrichting thema’s milieu en
maatschappij
* 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 Asset Management plc is de beursgenoteerde onderneming van de F&C groep. F&C Management Limited is een onderdeel van de F&C Group van
bedrijven en een dochteronderneming van F&C Asset Management plc. (R)F&C, F&C Monogram, FANDC, FandC en fandc zijn geregistreerde handelsnamen van F&C
Asset Management Plc. F&C INVESTMENTS en het F&C INVESTMENT Monogram zijn geregistreerde handelsnamen van F&C management Limited. © Copyright F&C
Management Limited 2014. Onder voorbehoud van alle rechten.
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