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In het derde kwartaal van 2018 heeft Bpf Bakkers 1.324 stemmen uitgebracht op 62 vergaderingen. In deze notitie wordt
hier een nader overzicht van gegeven. De notitie is ter informatie.

1 Uitgebrachte stemmen
1.1 Aantal vergaderingen
Er is in het 3e kwartaal op 62 vergaderingen gestemd, waarbij 1.324 stemmen zijn uitgebracht. Met ingang van dit
kwartaal is het mandaat bij AQR van start gegaan (wereldwijde aandelen Multifactor) en het mandaat bij Lombard Odier
(Aandelen Japan) beëindigd. Per portefeuille ging het om de volgende aantallen:

Blackrock Europa
AQR Multifactor
Robeco Multifactor
Totaal

Vergaderingen
35
23
27

Stemmen
614
371
339

62

1.324

Door overlap in portefeuilles is op sommige vergaderingen op basis van meerdere holdings gestemd.
Bij het stemmen is in 89% van de gevallen voor de ingediende voorstellen gestemd, in 10% van de gevallen tegen en in
1% van de gevallen is anders gestemd. Dit betrof vooral de stemming over de frequentie waarin inspraak wordt verleend
op het beloningsbeleid, aangezien daar meer keuzes dan enkel voor/tegen van toepassing zijn. In totaal is in 11% van de
stemmen afgeweken van de aanbeveling van het management van het bedrijf.
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2 Stemmen per thema
Als verder wordt ingezoomd op de thema’s waarop stemmen zijn uitgebracht, dan is het grootste deel van de
stemmingen gerelateerd aan benoemingen. Dit hangt mede samen met het feit dat voor elke te (her)benoemen
bestuurder apart wordt gestemd. Een tweede grote categorie is de Routine/Business onderwerpen. Naast diverse
huishoudelijke zaken (aanwijzen voorzitter voor de vergadering, vaststellen notulen vorige vergadering) betreft dit
vooral de goedkeuring van jaarverslagen, de benoeming van de accountant en het dividendbeleid. Een derde grote
categorie is het beloningsbeleid.
In onderstaande grafieken is weergegeven hoe vaak voor, tegen of anders is gestemd op de zeven belangrijkste
categorieën. Links is dit weergegeven in absolute aantallen, rechts in percentages van het totaal aantal stemmen in de
categorie.

Als de uitgebrachte stemmen worden vergeleken met de adviezen van het management is het beeld als volgt:

De meeste “Tegen”-stemmen die zijn uitgebracht betroffen het beloningsbeleid. In 47% van de voorstellen werd hier
afgeweken van het advies van het management. Een kleine, maar speciale categorie zijn de Aandeelhoudersresoluties.
Daarop zijn er 7 stemmen uitgebracht, waarvan 5 “Voor”. Dit betrof onder andere onderwerpen als transparantie over
lobby activiteiten en bijdragen aan politieke partijen.
In de vorige vergadering is verzocht om de namens het fonds uitgebrachte stemmen te relateren aan de uitslag van de
stemming. Dit vergt enige aanpassingen in de data aanlevering. Aangezien NNIP op dit moment de stemprovider aan het
evalueren is stellen wij voor deze aanpassing begin 2019 door te voeren, als duidelijk is welke partij definitief
geselecteerd wordt.
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