Corporate Governance en Stemverslag
Vierde kwartaal 2021
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pensioenfonds.

ShareAction rapport: Voting matters 2021
Op 15 december 2021 heeft ShareAction (een nietgouvernementele organisatie) haar jaarlijkse onderzoek
gepubliceerd over hoe de 65 grootste vermogensbeheerders
wereldwijd in het afgelopen jaar hebben gestemd op sociaal- en
klimaat gerelateerde aandeelhoudersvoorstellen. Het betrof 146
aandeelhoudersvoorstellen rond ESG gerelateerde onderwerpen
zoals milieu, klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.
ShareAction ziet stemmen als een kernonderdeel van de fiduciaire
plicht van vermogensbeheerders en als belangrijk middel om
ondernemingen te beïnvloeden op sociaal en klimaat gebied. Het
rapport maakt onderdeel uit van een breder werkprogramma dat
gericht is op het verhogen van de normen in de
vermogensbeheersector op het gebied van stewardship.
Opvallende onderdelen in het rapport zijn onder andere:
•

15% van de sociale aandeelhoudersresoluties ontving
een meerderheid vergeleken met 32% bij klimaat
gerelateerde aandeelhoudersresoluties. Hierin is weinig
veranderd ten opzichte van het rapport over 2020.

•

18 aandeelhoudersresoluties zouden zijn aangenomen
als 3 van de grootste vermogensbeheerders ‘voor’
hadden gestemd.

•

Slechts zes vermogensbeheerders, waaronder Achmea
Investment Management, dienden een
aandeelhoudersresolutie in bij één van de door
ShareAction beoordeelde ondernemingen.

•

Meerdere vermogensbeheerders maken geen gebruik
van hun stemrecht. Zeven van de onderzochte
vermogensbeheerders stemden op minder dan 60% van
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