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DELA schaart zich doorgaans achter de aanbevelingen van
bestuurders over bestuurslidmaatschap of goedkeuring, tenzij
er reden is voor voorbehoud.
Indien er meer dan één kandidaat voor een bestuursfunctie
wordt voorgedragen, stemt DELA voor de kandidaat die zij het
geschiktst acht (waarbij kennis wordt genomen van een
eventuele aanbeveling door het bestuur).
DELA stemt tegen steun aan een bestuurder, indien er ernstige
zorgen bestaan over prestaties, integriteit of onafhankelijkheid
(zie ook ‘Stemmen over bestuurscommissies’).
DELA zal tegen stemmen indien er onvoldoende informatie
beschikbaar is om diens kwalificaties en onafhankelijkheid te
beoordelen. DELA zal ook tegenstemmen indien er
onvoldoende informatie beschikbaar is om diens kwalificaties
en onafhankelijkheid te beoordelen.
DELA kan haar zorg over de bedrijfsvoering kenbaar maken
door geen goedkeuring te verlenen aan het handelen van de
Raad van Bestuur. DELA keurt het handelen van de Raad van
Commissarissen niet goed bij ernstige twijfel over de structuur,
samenstelling en effectiviteit van het bestuur.
Wanneer zich geen bestuurders verkiesbaar stellen, kan DELA
besluiten om de goedkeuring van de jaarverslagen en rekeningen van de onderneming niet te steunen.

DELA stemt tegen bestuurders die 75% of meer van de
bestuursvergaderingen niet bijwonen.

Bestuurscommissie



DELA onthoudt over het algemeen haar steun aan nietonafhankelijke en gelieerde bestuurders als lid van de drie
belangrijkste commissies. Datzelfde geldt voor een bestuurder
die al langer dan 12 jaar tot het bestuur behoort en in die
commissies zitting heeft; deze kan niet meer als volledig
onafhankelijk worden beschouwd. Kan de onderneming echter
overtuigend uitleggen waarom zijn aanwezigheid noodzakelijk
is, dan kan DELA toch voor stemmen.



In het algemeen stemt DELA tegen de herbenoeming van
accountants als er zorg bestaat over de verhouding tussen
controlehonararia en niet controle-vergoedingen en daarmee
over de onafhankelijkheid van de accountants.
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DELA vindt dat het verslag en de jaarrekening van een
onderneming ter goedkeuring aan de aandeelhouders moeten
worden voorgelegd. DELA gaat in het algemeen akkoord met
verslag en jaarrekening, tenzij er gerede twijfel bestaat over de
volledigheid en juistheid daarvan.
Volgens de verwachtingen van DELA meldt de onderneming
belangrijke duurzaamheidskwesties in het jaarverslag. Worden
deze niet gemeld en komt er in gesprek met de onderneming
geen verdere informatie boven tafel, dan kan DELA een
tegenstem uitbrengen over het verslag en jaarrekening of geen
décharge verlenen aan het handelen van het management of
de Raad van Commissarissen.

Jaarverslag en -rekening





DELA stemt tegen de herverkiezing van leden van de
auditcommissie, bijvoorbeeld bij een sterk vermoeden van
falende interne beheersing of bij andere zorgpunten over de
financiële verslaggeving of de integriteit van de accountants.








In het zeldzame geval dat niet over een met bezoldiging
samenhangend zorgpunt kan worden gestemd, kan DELA
tegen een of meer leden van de remuneratiecommissie
stemmen of tegen het verslag en de jaarrekening

DELA kan tegen het jaarverslag en -rekeningen van de
onderneming of tegen de accountants van de onderneming,
indien geen enkele bestuurder zich herkiesbaar stelt.

Bezoldiging

DELA beoordeelt iedere stemming over bezoldiging op haar
merites en stemt tegen beleid of een individuele regeling
als dit in het belang van de onderneming en de
aandeelhouders is.
DELA stemt tegen regelingen die een extreme verwatering
kunnen opleveren, tenzij er omstandigheden zijn die een
dergelijke regeling rechtvaardigen
Als de regeling voorziet in aanzienlijke toekenningen van
aandelen en de nodige informatieverschaffing uitblijft,
stemt DELA doorgaans tegen.
Als DELA de totale toekenning extreem vindt en als deze niet in
overeenstemming met de prestaties is, wordt eveneens
tegengestemd.
DELA stemt tegen alle aandelenregelingen voor werknemers
die voorzien in extreme kortingen, leningen voor de uitoefening
van opties of die ruimte laten voor repricing of retesting.
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Aandeelhoudersrechten







DELA stemt bij aandeelhoudersmoties in overeenstemming met
haar inschatting van de langetermijnvoordelen voor de
aandeelhouders
DELA geeft haar steun aan moties die oproepen tot de
afschaffing van ongelijk stemrecht en kan een dergelijke motie
mede-initiëren als een directe dialoog met de onderneming
geen vruchten afwerpt.
DELA onthoud zich van stemmen bij elk constructie die als
‘gifpil’ kan dienen, tenzij er strikte verplichte limieten worden
geformuleerd
DELA stemt tegen de uitgifte van aandelen met ongelijk
stemrecht, tenzij dit in het langetermijnbelang is van alle
aandeelhouders.
Indien een onderneming verzoekt om goedkeuring van de
uitgifte van aandelen buiten nauw omschreven limieten en
daarvoor geen bevredigende onderbouwing geeft, stemt DELA
tegen.

Mensenrechten,
arbeidsomstandigheden en
kinderarbeid



DELA stemt tegen voorstellen die de handhaving en
implementatie van internationaal erkende "good practices"
ondermijnen danwel tegenwerken. Onder internationaal
erkende "good practices"v vallen onder andere De
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) op het gebied van
arbeidsomstandigheden en conventies gericht op gedwongen
arbeid, de rechten van het kind (Rights of the Child) en
kinderarbeid alsook de Universele verklaring voor de rechten
van de mens (Universal Declaration on Human rights)

