Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen wordt verzorgd door fiduciair
adviseur BMO Global Asset Management. Hieronder zijn de uitgangspunten voor
dit stembeleid samengevat.
Wij hebben een consequente filosofie en benadering geformuleerd ten aanzien van
deugdelijk ondernemingsbestuur en de uitoefening van stemrecht. Die benadering is
gebaseerd op de volgende overkoepelende uitgangspunten:
- een slagvaardig en effectief bestuur en managementteam;
- de juiste controle en verantwoording in de managementstructuur (‘checks &
balances’);
- effectieve systemen voor de interne beheersing en het beheer van alle materiële
risico’s (en dus ook ethische en duurzaamheidskwesties);
- een cultuur van transparantie en verantwoordelijkheid die is gebaseerd op een
gedegen bedrijfsethiek;
- een bezoldigingsbeleid dat aandeelhouderswaarde op de lange termijn beloont
door middel van de realisatie van de bedrijfsdoelen; en
- het stimuleren van de bescherming van de rechten en belangen van alle aandeelen obligatiehouders.
Wij zijn ons ervan bewust dat verschillende markten aan deze uitgangspunten een
verschillende invulling geven. In ons stembeleid wordt dan ook rekening gehouden met
lokale gebruiken; uit de pragmatische toepassing blijkt een geïntegreerd inzicht in lokale
en internationale good practice. Het beoogde eindresultaat is in alle gevallen hetzelfde:
het behouden en verbeteren van de aandeelhouderswaarde op de lange termijn door
transparante verslaglegging en verantwoording door het management.
De realisatie van best practice in corporate governance is een dynamisch proces tussen
bestuur, management en de aandeelhouders. Wij stimuleren ondernemingen om in
overleg bij te dragen aan de invulling en naleving van best practice. Hoewel het
stemgedrag wordt ingegeven door een duidelijke verzameling corporate-governance
uitgangspunten streven wij ernaar ieder geval op zijn merites te beoordelen. Stemmen
is maatwerk: wij vertrouwen daarbij op de discretie en deskundigheid van onze provider,
alsook op de dialoog/engagement met de onderneming. Waar wij niet meegaan in het
stemadvies van de onderneming, lichten wij onze stem per brief aan de onderneming toe
en geven we aan waar de pijnpunten zaten in de moties die we niet konden steunen.
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