Uitoefenen stemrechten

Als een onderneming de beurs op gaat, verkoopt het aandelen
aan beleggers. Door het kopen van deze aandelen wordt
een belegger aandeelhouder en verkrijgt hij/zij een aantal
bevoegdheden en zeggenschapsrechten. Een belangrijk recht
is stemrecht tijdens een aandeelhoudersvergadering. Achmea
belegt een deel van haar vermogen voor eigen rekening en
risico. Daarnaast belegt Achmea door klanten toevertrouwd
vermogen. Deze vermogens belegt Achmea deels in aandelen
van beursgenoteerde bedrijven. Hierdoor mag Achmea op
aandeelhoudersvergaderingen meebeslissen over belangrijke
keuzes van het bestuur van een onderneming.

Hoe worden de stemrechten uitgeoefend?
Achmea heeft de uitvoering van het stembeleid overgedragen
aan Achmea Investment Management. Achmea blijft echter
verantwoordelijk voor het stembeleid. Het inleggen van een stem
op aandeelhoudersvergaderingen gebeurt dan ook overeenkomstig het Achmea stembeleid. Achmea Investment Management
brengt namens Achmea stemmen uit op zoveel mogelijk aandeelhoudersvergaderingen. Dit doet zij door de vergaderingen daadwerkelijk te bezoeken of via een internet platform. De aandeelhoudersvergaderingen vinden wereldwijd plaats, het is daardoor
niet mogelijk alle vergaderingen persoonlijk te bezoeken. Achmea
brengt daarom de meeste stemmen via het internet platform uit.

Waarom stemt Achmea op aandeelhoudersvergaderingen?
Achmea kan door te stemmen invloed uitoefenen op
ondernemingen. Via het uitoefenen van het stemrecht sporen
we ondernemingen aan om bijvoorbeeld de kwaliteit van hun
bestuur te verbeteren en de duurzaamheid te verbeteren. Wij
verwachten dat dit op termijn positief is voor de ontwikkeling
van de aandeelhouderswaarde. Ondernemingen die hun zaken
op orde hebben – denk aan een goede ondernemingsstructuur
of een sterk beleid op het gebied van milieu en mensenrechten –
presteren op de langere termijn vaak beter. Met andere woorden,
goed ondernemingsbestuur is dus goed voor de waarde van de
beleggingen van Achmea en haar klanten.

Op welke aandeelhoudersvergaderingen stemt Achmea?
Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om minimaal
eenmaal per jaar een vergadering van aandeelhouders te houden,
de zogenaamde aandeelhoudersvergaderingen. We streven
ernaar om het stemrecht zo goed mogelijk te benutten en op alle
aandeelhoudersvergaderingen te stemmen. Achmea belegt niet
alleen in Nederlandse ondernemingen maar ook bijvoorbeeld
in ondernemingen die elders in Europa, Amerika of Azië zijn
gevestigd. We stemmen dus wereldwijd! In sommige landen en
voor sommige ondernemingen is dit vanwege afwijkende regels
lastig. Hier zijn we extra alert op waardoor we het aantal gemiste
vergaderingen tot een minimum beperken.

Wat wordt er op een aandeelhoudersvergadering besloten?
Bij een aandeelhoudersvergadering mag Achmea meebeslissen
over een aantal belangrijke besluiten, waaronder:
• Goedkeuring van het jaarverslag/jaarrekening
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant.
Als er in de controle-verklaring van een accountant veel
onzekerheden zijn opgenomen, kan dit een reden zijn om tegen
goedkeuring van de jaarrekening te stemmen.
• Beloning van bestuurders
Achmea verwacht van ondernemingen een beheerst en in opzet
eenvoudig beloningsbeleid. Een beheerst beloningsbeleid bevat
geen ongewenste prikkels en draagt niet bij tot het nemen van
excessieve risico’s.
• Benoeming van bestuurders en commissarissen
Als Achmea vaststelt dat een commissaris die toezicht houdt
op de directie onvoldoende onafhankelijk is, steunt Achmea de
benoeming van deze commissaris niet.
• Welke accountant controleert de jaarrekening?
Een accountant levert mogelijk naast het controleren van de
jaarrekening andere advieswerkzaamheden. Om in te staan
voor de onafhankelijkheid van een controlerend accountant
steunt Achmea de benoeming van een accountant alleen als
kosten voor advieswerkzaamheden lager zijn dan de kosten
voor de controle van de jaarrekening.
• Een voorstel tot fusie of overname
Achmea beoordeelt een fusie- en/of overnamevoorstel altijd
op de inhoud. Dit om vast te stellen of een dergelijk voorstel
in het belang is van de onderneming, aandeelhouders en
andere betrokkenen.
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 ijzigingen van de statuten
Soms stelt het bestuur statutenwijziging voor die de
zeggenschap van aandeelhouders verzwakken. Achmea hecht
echter veel belang aan het uitoefenen van zeggenschap door
aandeelhouders, bijvoorbeeld via het vergaderrecht en het
agenderingsrecht. Achmea stemt daarom in bepaalde gevallen
tegen een statutenwijziging.

Kan ik dan ook zien hoe Achmea heeft gestemd?
Achmea vindt het belangrijk om te laten zien hoe er is gestemd
op aandeelhoudersvergaderingen. Via een speciale portal is te
zien hoe Achmea per onderneming en per agendaonderwerp
heeft gestemd.
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