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Stemgedrag 4e kwartaal 2017
In het vierde kwartaal vindt de piek van het 
aandeelhoudersvergaderingen seizoen in 
Australië en Nieuw-Zeeland plaats. In de 
overige regio’s stond op 
aandeelhoudersvergaderingen hoofdzakelijk 
de goedkeuring van fusies of overnames 
geagendeerd. Stichting Pensioenfonds 
Achmea stemde in totaal op 137 
vergaderingen en stemde op circa 20% van de
agendapunten tegen het management. 
Aandeelhoudersvergaderingen vonden 
wereldwijd plaats. Het pensioenfonds maakt bij
het uitoefenen van stemrechten mede gebruik 
van stemanalyses en stemadviezen van 
Institutional Shareholder Services (ISS). Op de
website van het pensioenfonds vindt u hoe het 
pensioenfonds per 
aandeelhoudersvergadering stemde.

Corporate Governance ontwikkelingen 
Eumedion speerpuntenbrief 2018
Op 9 oktober heeft Eumedion, het platform 
voor corporate governance en duurzaamheid 
voor institutionele beleggers, haar jaarlijkse 
speerpuntenbrief aan Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen verzonden.  
Deze speerpunten zullen worden besproken 
tijdens de jaarlijkse dialoog met de 
onderneming en op de 
aandeelhoudersvergadering. 

Het eerste speerpunt betreft een verzoek aan 
de onderneming om te rapporteren over haar 

inzet op het bereiken van de Sustainable 
Development Goals, die in 2015 door de 
Verenigde Naties zijn opgesteld. Het tweede 
speerpunt heeft betrekking op de kansen en de
risico’s van technologische veranderingen voor
het verdienmodel, de strategie en de 
stakeholders van de onderneming. De 
speerpuntenbrief 2018 kan worden 
gedownload via http://bit.ly/2z3CBUt 

Hogere drempels voor indienen 
aandeelhoudersvoorstellen in Verenigde 
Staten
De afgelopen jaren is het aantal ingediende en
geagendeerde resoluties door aandeelhouders
toegenomen in de Verenigde Staten. Recent 
heeft het huis van afgevaardigden echter 
nieuwe wetgeving opgesteld, waardoor de 
agenderingsdrempel wordt verhoogd. Indien 
de Senaat het voorstel goedkeurt, dient een 
aandeelhouder gedurende een periode van 3 
jaar minimaal 1% van het uitstaande 
aandelenkapitaal in portefeuille te hebben 
gehouden. Momenteel geldt een drempel van 
een periode van 1 jaar en een ten minste 
2.000 US Dollar in aandelen van de 
onderneming. 

Aanvullend publiceerde de Amerikaanse 
Securities and Exchange Commission (SEC) in
november een aangescherpte richtlijn waaraan
een aandeelhoudersresolutie inhoudelijk moet 
voldoen om van ‘significant’ belang te zijn. Een
onderneming kan op basis hiervan een door 
aandeelhouders ingediende resolutie afwijzen, 
waarna de SEC een definitief oordeel geeft 
over het wel of niet agenderen van de 
resolutie. Institutionele beleggers vrezen dat 
op basis van deze richtlijn het eenvoudiger 
wordt voor ondernemingen om een door 
aandeelhouders ingediend voorstel niet te 
agenderen. 

http://bit.ly/2z3CBUt

