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Aandelen
Het afgelopen kwartaal lag de focus voor engagement vooral op 
Aziatische ondernemingen. In navolging van onze bezoeken aan grote 
ondernemingen in Hong Kong en Taiwan in juni hebben we het afgelopen 
kwartaal gesproken met investeerders en lokale toezichthouders in 
Singapore. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor ondertekenaars van de 
UNPRI stond de ontwikkeling van verantwoord beleggen in Azië hoog op 
de agenda. In de hele regio zijn belangrijke ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving doorgevoerd, gericht zijn op het stimuleren van een betere 
corporate governance en de dialoog tussen ondernemingen en beleggers.

Op het gebied van milieubeheer is water een opkomend onderwerp 
naast klimaatverandering. In Stockholm waren we aanwezig bij de World 
Water Week en de “CEO Water Mandate”-bijeenkomst van de UN Global 
Compact. Daar spraken we met ondernemingen uit diverse sectoren over 
de problemen waar zij op het gebied van waterbeheersing mee te maken 
hebben en hoe zij hiermee omgaan. Ondernemingen in de textiel-, IT-, 
mijnbouw- en voedsel- en drankensector onderstreepten dat water een 
aanzienlijk risico is voor hun bedrijfsactiviteiten.

Bedrijfsobligaties
Dit kwartaal hebben we onze engagement ten aanzien van 
klimaatverandering uitgebreid met een intensieve focus op de nutssector. 
We spraken 51 (voornamelijk in de VS gevestigde) ondernemingen aan 
voor toelichting op de bedrijfsstrategie voor het bewerkstelligen van de 
energietransitie. De bedrijven werden geïdentificeerd met behulp van 
een model dat rekening houdt met een aantal factoren, waaronder het 
beleid voor de beheersing van de CO2-afdruk, resultaten op het gebied 
van koolstofintensiteit en de blootstelling aan risico’s op het gebied van 
regelgeving en marktrisico’s. We moedigde de instelling van robuuste 
koolstof reductiedoelstellingen en proactieve lange termijn koolstofarm 
maken strategieën, waaronder vis-à-vis toezichthouders.

In het 3e kwartaal was er ook veel aandacht voor social bonds. Dit volgt 
op de publicatie van Social Bonds Richtlijnen in juni als een aanvulling 
op de Green Bond Principles (GBP). Projectcategorieën voor social bonds 
zijn onder andere: betaalbare basisinfrastructuur (schoon drinkwater) 
en huisvesting, toegang tot essentiële diensten (zoals gezondheidszorg, 
onderwijs en financiële diensten) en het scheppen van werkgelegenheid. 
Projecten zijn gericht op ondersteuning van bevolkingsgroepen als 
mensen met een handicap of mensen die leven onder de armoedegrens. 
Net als op het gebied van green bonds, zetten Nederlandse emittenten de 
toon voor wat betreft social bonds. De eerste obligatie uitgegeven na de 
publicatie van de Richtlijnen was juli jl. van Bank Nederlandse Gemeente.

Aantal aangesproken ondernemingen: 219 (aandelen en bedrijfsobligaties) 
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Milestones - 
Impact op 
beleggerswaarde:

1 0 0 0 1 1 1
  9 3 0 0 0 8 0
  1 0 0 0 1 0 0

Engagement en behaalde milestones naar onderwerp

Methodiek 

Niveau

Engagementintensiteit

Seminar
1-op-1: 1
Collectief: 7

Correspondentie
1-op-1 241
Collectief 8

Meeting 
1-op-1: 41
Collectief: 21

Bestuur / senior management
Meetings: 18
Correspondentie:  3

Overige contactpersonen
Meetings:  44
Correspondentie:  254
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Stembeleid*

Na de piek van het stemseizoen in het tweede kwartaal, wordt het 
derde kwartaal traditioneel gebruikt om de governancepraktijken 
van ondernemingen nader te analyseren. In het VK dient het 
remuneratiebeleid van beursgenoteerde ondernemingen ten minste 
om de drie jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd te 
worden. We verwachten bij de meerderheid van de bedrijven dan ook een 
motie over de bezoldiging tijdens de AVA’s in 2017. Afgelopen kwartaal 
hebben wij contact opgenomen met alle FTSE AllShare-ondernemingen 
om al vroeg bij het proces betrokken te worden en er zo voor te zorgen 
dat er in de conceptfase al rekening met onze mening wordt gehouden. 
Ruim éénderde van de benaderde ondernemingen heeft inmiddels 
geantwoord en bij een aantal ondernemingen zijn we inmiddels gestart 
met vervolggesprekken.

In Zwitserland hebben wij gesproken met senior vertegenwoordigers 
van de Zwitserse beurs (SIX). De Zwitserse wet biedt ondernemingen 
aanzienlijke flexibiliteit ten aanzien van beperkingen op de rechten van 
aandeelhouders, zoals 1) beperking van de overdracht van aandelen 
op naam (waarvoor goedkeuring nodig is van het bestuur van de 
onderneming); 2) een bovengrens aan het vermogen waarvoor een 
aandeelhouder stemgerechtigd is, ongeacht het feitelijke eigendom; 
3) clausules waarvan ondernemingen gebruik kunnen maken om
zich te onttrekken aan de verplichte overnamedrempel van 33,3% 
van het stemrecht. We hebben aangedrongen op aanscherping van 
de noteringsregels om een aantal beperkingen op de rechten van 
aandeelhouders (die bedrijven mogen hanteren) terug te dringen.

Stemresultaten: 1.702 stemmen op 200 AVA’s  
(79% stemmen vóór, 20% stemmen tegen en 1% onthoudingen)
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*Dit verslag is opgesteld aan de hand van gegevens van een extern elektronisch stemplatform. Vergaderingen met nul aandelen en herregistratiebijeenkomsten zijn buiten
beschouwing gelaten. Bij een vergadering, stemming en motie wordt geacht niet te zijn gestemd als de uitgebrachte stem door de tussenpersoon 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%.
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Engagement casestudy

Onderneming: Philip Morris International Inc Land: VS Sector: Niet-duurzame consumptiegoederen

Prioriteitsbedrijf: - ESG-risicoscore:   Reactie op engagement: Goed

Thema: Volksgezondheid  Onderwerp: Reductie schade en e-sigaretten

Achtergrond
In de ontwikkelde markten was de verkoop van sigaretten de afgelopen 
jaren gestagneerd. Met de opkomst van alternatieve nicotineproducten 
zien de tabaksbedrijven zich met een nieuw speelveld geconfronteerd. 
De e-sigaret of elektronische sigaret is een apparaatje waarin een 
nicotinehoudende vloeistof elektrisch wordt verdampt. Voor beleggers 
biedt de opkomst van de e-sigaret een kans. De winstgevendheid bij 
Philip Morris International (PMI) kan verbeteren en de toezichtsdruk 
verminderen, doordat het concern een minder risicovol product heeft 
ontwikkeld waarin tabak wordt verhit in plaats van verbrand. Op basis 
van schattingen zou het concern hierdoor in 2020 $ 1 miljard meer aan 
bedrijfswinst kunnen boeken. De e-sigaret brengt ook risico’s met zich 
mee. Zo zijn ondernemingen en wetenschappers het er nog niet over 
eens in welke mate de e-sigaret beter is voor de gezondheid dan de 
traditionele sigaret. Een andere zorg is de werkwijze van tabaksbedrijven 
op terreinen als marketing, productkwaliteit en veiligheidsbeheer, alsook 
het toezicht door het bedrijfsbestuur.

Actie
We hebben in een brief aan de voorzitter van PMI aangedrongen op 
een goede beheersing van de risico’s en kansen die met alternatieve 
tabaksproducten samenhangen. Zo staan we achter onderzoek en 
ontwikkeling van nicotinealternatieven die de gebruiker minder schade 
berokkenen. We hebben PMI gevraagd om de eigen werkwijzen naast 
een aantal door ons gesignaleerde ‘best practice’-normen te leggen. 
Zo zien we graag transparante informatie over: (1) onderzoek en 
ontwikkeling naar alternatieve tabaksproducten en hoe deze potentieel 
het gezondheidseffect kunnen verminderen, (2) verantwoorde 
marketingpraktijken en (3) het aanwezige raamwerk voor engagement 
over overheidsbeleid. We hebben er verder op aangedrongen dat 
eventuele bestuurders moeten worden aangetrokken die over 
deskundige kennis op dit terrein beschikken. PMI heeft per brief 
gedetailleerd uiteengezet welke benadering de onderneming voor ogen 
heeft. Er worden gelaagde wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s 
opgezet om de gezondheidseffecten van niet-ontvlambare producten te 
evalueren, naast ook transparante marketing- en distributiestandaarden. 
Philip Morris heeft als enige aangesproken onderneming aangegeven 
ernaar te streven om alle huidige volwassen rokers die willen blijven 
roken over te halen niet-brandbare producten te gebruiken in plaats van 
traditionele sigaretten.

Oordeel
Van alle tabaksconcerns die we op dit onderwerp hebben aan-
gesproken, lijkt PMI de meest stringente productnormen voor 
alternatieve tabaksproducten te hanteren. PMI onderscheidt zich door 
een sterke inzet voor deze producten met minder risico. Het streven 
om alle huidige volwassen rokers aan niet-brandbare producten te 
krijgen, is prijzenswaardig. Op basis van deze reactie is PMI in onze 
optiek op koers om met succes de kansen en risico’s van de e-sigaret 
te beheersen. Wij houden de feitelijke prestaties van PMI als aanjager 
van het segment alternatieve tabaksproducten in de gaten.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
   Laag  Matig  Bovengemiddeld  Hoog


