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Aalberts NV Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen om twee redenen: gebrek aan informatie in hoeverre de doelen voor 
het kortetermijnbeloningsplan zijn gehaald en ontoereikende actie naar aanleiding van de 
stemming op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van vorig jaar over het 
remuneratierapport (21% stemde tegen). Dit hield verband met de afwijking op de 
rapportagevereisten conform de Richtlijn Aandeelhoudersrechten II. 

Alphabet Inc. Maatschappij Noodzaak van benoeming van 
onafh ankelijk commissaris met 
ervaring in mensen- en/of 
burgerrechten

Tegen Voor Op de AVA van Alphabet steunden we een aantal aandeelhoudersvoorstellen. We waren 
een van de aandeelhouders die vorig jaar het voorstel indienden om een Human Rights 
Risk Oversight Committee te vormen. Hiertoe hoeft naar onze mening niet noodzakelijk 
een specifi eke commissaris te worden aangewezen. De onderneming heeft in deze 
kwestie volgens ons wel enige vooruitgang geboekt. We steunen het dit jaar ingediende 
voorstel om te benadrukken dat we deze kwestie nog altijd belangrijk vinden en Alphabet 
te stimuleren om een publieke discussie hierover aan te gaan.

Alphabet Inc. Governance Benoeming van L. John Doerr, 
K. Ram Shriram en Robin L. 
Washington als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen de benoeming van leden van het Compensation Committee L. John 
(John) Doerr, Robin Washington en K. Ram Shriram, vanwege hun zwakke toezicht op de 
beloningsregelingen van de onderneming. Dit kwam naar voren uit de terugkerende en 
signifi cante zorgen omtrent de beloning van bestuurders. Bovendien zijn John Doerr en 
Ram Shriram al 12 jaar of langer (namelijk 22 jaar) lid van de RvC.

Alphabet Inc. Governance Goedkeuring van omnibus-
aandelenregeling

Voor Tegen Op basis van de Equity Plan Scorecard (EPSC) stemden we tegen vanwege de 
buitensporige hoogte van zowel de kosten van de regeling als de gemiddelde burn rate 
over een periode van drie jaar. De informatie over de wijze van defi nitieve toekenning 
indien dit in verandering van zeggenschap resulteert, is onvolledig (of wordt anderszins 
als discretionair beschouwd). De regeling staat een royale recycling van aandelen toe en 
laat aanzienlijke ruimte voor versnelde defi nitieve toekenning.

Atlantia SpA Governance Goedkeuring van tweede 
hoofdstuk van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen vanwege de ongepaste ontslagvergoeding die aan voormalig algemeen 
directeur Guezi werd toegekend, alsook vanwege het ontbreken van duidelijke informatie 
achteraf over ontslagvergoedingen in 2020.

AvalonBay 
Communities, Inc.

Governance Benoeming van Ronald L. 
Havner, Jr. als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen omdat de kandidaat naar onze mening teveel commissariaten heeft.

Big Yellow Group 
Plc

Governance Herbenoeming van Nicholas 
Vetch als bestuurder

Voor Tegen We stemden tegen omdat de kandidaat uitvoerend voorzitter is en al langer dan 9 jaar 
(namelijk 21 jaar) deel van het bestuur uitmaakt.
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Booking Holdings 
Inc.

Milieu Jaarlijkse rapportage over 
klimaattransitie

Tegen Voor We stemden voor dit voorstel omdat het klimaattransitieplan van de onderneming 
aandeelhouders in staat zou stellen om het risicobeheer met betrekking tot 
klimaatverandering beter te beoordelen.

Booking Holdings 
Inc.

Milieu Jaarlijkse adviesstem inzake 
klimaatplan

Tegen Voor We stemden voor dit voorstel omdat een jaarlijkse adviesstem inzake klimaatbeleid en 
-strategie aandeelhouders in staat zou stellen om hun mening over het risicobeheer met 
betrekking tot klimaatverandering kenbaar te maken. 

Booking Holdings 
Inc.

Governance Benoeming van Bob van Dijk 
als bestuurder

Voor Onthouding We onthielden ons van stemming omdat de kandidaat naar onze mening veel te veel 
bestuursfuncties heeft. 

Booking Holdings 
Inc.

Governance Adviesstem inzake beloning 
van genoemde bestuurders

Voor Tegen Aanvankelijk maakte Booking bekend dat in 2020 van bonussen zou worden afgezien. Dit 
leek ons een normale gang van zaken omdat de onderneming staatssteun ontving en 
medewerkers moest ontslaan. Het bestuur draaide het besluit echter terug en besloot 
kortetermijnbonussen uit te keren en de doelen/methode voor het langetermijnbelonings-
plan opnieuw vast te stellen. We waren het met geen van beide initiatieven eens. 

BP Plc Milieu Goedkeuring van besluit 
inzake klimaatdoelen

Tegen Voor We steunden dit besluit. BP zette vorig jaar goede stappen: de onderneming formuleerde 
de ambitie om in 2050 emissieneutraal te zijn, inclusief scope 3 (verkoop van producten). 
Aan het besluit zitten wel losse eindjes (dit komt ook tot uitdrukking in de CA100+ Net Zero 
Benchmark). Scope 3 is opgenomen in de ambities en doelen, maar de dekking lijkt niet 
volledig te zijn (vermindering met 50% in 2050 in plaats van 100%). Wijzigingen in de 
ambities en doelen zijn haalbaar, omdat hierbij op bestaande ambities en doelen wordt 
voorgebouwd.

BP Plc Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen omdat uit het remuneratierapport een hoge mate van bezorgdheid naar 
voren komt omtrent prestatiegerelateerde beloning. 

Brunswick 
Corporation

Governance Benoeming van Nancy E. 
Cooper als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen omdat de kandidaat naar onze mening te veel commissariaten had. 
Sinds de AVA heeft zij een commissariaat neergelegd, waardoor ze niet langer te veel 
commissariaten heeft.

Citigroup Inc. Maatschappij Rapport over lobby-betalingen 
en -beleid

Tegen Voor We stemden voor het voorstel omdat een rapport over de verenigbaarheid van de publieke 
positie van de bank met lobbyactiviteiten van politieke partners aandeelhouders essentiële 
informatie zou verschaff en over reputatierisico’s die uit publiciteit rond vermeende 
onregelmatigheden kunnen voortvloeien.
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Citigroup Inc. Maatschappij Rapport over audit naar raciale 
gelijkheid

Tegen Voor We stemden voor dit voorstel, omdat aandeelhouders baat zouden kunnen hebben bij de 
audit naar raciale gelijkheid: ze kunnen dan de vooruitgang die de onderneming met haar 
initiatieven op het vlak van diversiteit en inclusie boekt, meten en vergelijken.

CNH Industrial NV Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen Omdat nadere informatie ontbrak, stemden we tegen de buitensporige eenmalige betaling 
bij wijze van compensatie voor het feit dat over 2020 geen toekenning onder het 
kortetermijnbeloningsplan (STIP) plaatsvond. We onderkennen wel dat het 
remuneratierapport in overeenstemming is met marktusances voor informatieverschaffi  ng. 
De onderneming verstrekte ook duidelijke informatie over de geldende doelen voor 
prestatiejaar 2020 en de prospectieve doelen voor het STIP 2021. 

Delek Governance Benoeming door dissidente 
aandeelhouder voorgedragen 
bestuurskandidaten (Gold 
Proxy Card)

Tegen Geen stem 
uitgebracht

We stemden niet voor de Gold Proxy Card omdat we meer vertrouwen hebben in de 
huidige strategische koers zoals uiteengezet door het bestuur en de RvC. Diverse 
voorstellen van CVR vinden we kortzichtig en zijn naar onze mening niet in het belang van 
aandeelhouders. Bovendien zien we de mogelijkheid van tegenstrijdige belangen en 
zouden bepaalde voorstellen in het voordeel van aandeelhouders in CVR en aantoonbaar 
in het nadeel van aandeelhouders in Delek zijn. 

Dexus Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen vanwege de disbalans tussen beloning, prestaties en uitkomsten voor 
aandeelhouders, alsook vanwege bepaalde bedenkelijke beloningspraktijken in verband 
met de toekenning van loyaliteitsbonussen aan uitvoerende bestuurders (inclusief de CEO) 
die niet in overeenstemming met de belangen van en uitkomsten voor aandeelhouders 
zijn. De bonussen zijn aanzienlijk hoger dan in het voorgaande jaar en betreff en de 
maxima. De loyaliteitsbonussen voor andere uitvoerende bestuurders dan de CEO zijn 
toegekend onder voorbehoud van voortgezet dienstverband en een bepaalde 
aanhoudperiode maar zijn niet aan prestatiecriteria gekoppeld. De loyaliteitsbonus voor 
de CEO is onderhevig aan niet-fi nanciële criteria zonder duidelijke prestatienormen; dit 
vergroot de onzekerheid rond de defi nitieve toekenning van de bonus en de disbalans 
tussen discretionaire bevoegdheid van bestuurders en uitkomsten voor aandeelhouders. 

Digital Realty Trust, 
Inc.

Governance Benoeming van Laurence 
A. Chapman als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen de benoeming van Laurence Chapman, Mary Hogan Preusse, William 
LaPerch en Mark Patterson vanwege een tekortkoming van materieel belang in het 
ondernemingsbestuur. De offi  ciële documenten beperken de mogelijkheid van 
aandeelhouders om reglementen van de onderneming te wijzigen. 

Ei� age SA Governance Goedkeuring van belonings-
beleid voor voorzitter en CEO

Voor Tegen We stemden tegen het beloningsbeleid omdat een clawback-mechanisme ontbreekt.
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Equinor ASA Milieu Verplichting om doelen voor 
korte, middellange en lange 
termijn te bepalen voor de 
uitstoot van broeikasgas als 
gevolg van bedrijfsactiviteiten 
en het gebruik van 
energieproducten

Tegen Voor We steunden het voorstel dat Follow This indiende. Equinor publiceerde de verwachte 
investeringen (> 50%) met betrekking tot hernieuwbare en CO2-arme activiteiten tot 2030. 
We verwelkomen deze stap. Het is echter niet duidelijk of de kapitaaluitgaven in lijn zijn 
met de tussentijdse doelen van Equinor en de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. 
We stimuleren Equinor om meer informatie te verschaff en en duidelijker – en ambitieuzer, 
indien nodig – te zijn over hoe de kapitaaluitgaven zich verhouden tot de doelstellingen. 

EssilorLuxottica SA Governance Herbenoeming van Leonardo 
Del Vecchio als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen omdat de zittingsperiode van dit lid (59 jaar) onze limiet van 12 jaar 
ruimschoots overschrijdt. De kandidaat is de huidige voorzitter en was tot december 2020 
CEO. Zijn afk oelingsperiode is dus nog niet afgelopen. Het beleid inzake de 
onafh ankelijkheid van commissies kon ook niet worden toegepast omdat de onderneming 
de toekomstig samenstelling van het Audit, Nomination and Remuneration Committee niet 
bekendmaakt.

Euronav NV Governance Goedkeuring van 
beloningsbeleid

Voor Tegen We stemden tegen omdat het beleid geen duidelijkheid verschaft over de beloning indien 
de doelstelling precies wordt gehaald. Maximale beloningsniveaus worden bijvoorbeeld 
openbaar gemaakt, maar de toekenning van extra bonussen tot 100% van het basissalaris 
is mogelijk. Het relatieve TSR (totaal aandeelhoudersrendement) wordt niet met adequate 
informatie onderbouwd. Beleggers verwachten in het algemeen nadere informatie over dit 
kengetal met het oog op de waarborging van de kracht en de reikwijdte van de 
vaststelling van doelen. Hoewel we onderkennen dat de onderneming in een cyclische 
industrie actief is, lijkt het langetermijnbeloningsplan veeleer een reeks van drie eenjarige 
beloningsplannen (waarbij de jaarlijkse prestaties worden gemeten) in plaats van een 
voortschrijdend driejarig plan. 

Euronext NV Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen omdat de RvC een extra bonus in aandelen aan de CEO wilde 
toekennen in verband met de acquisitie van Borsa Italiana. Deze transactie was op het 
moment van de stemming nog niet voltooid. Eenmalige discretionaire beloning wordt in het 
algemeen als negatief beschouwd. De onderneming heeft niet aangetoond dat het 
beloningspakket zonder deze extra bonus onacceptabel of oneerlijk is of hoe deze bonus 
op lange termijn in het belang van de onderneming is en aan wettelijke eisen voldoet. De 
informatieverschaffi  ng over langetermijnbeloning is ondermaats: in tegenstelling tot wat in 
de markt gebruikelijk is, verstrekt de onderneming geen gegevens over prestaties en 
uitkeringen voor de meest recente prestatiecyclus (2018-2020).
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Fabege AB Governance Herbenoeming van Mats 
Qviberg als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen omdat de kandidaat een niet-afh ankelijk commissaris is (op grond van 
zijn te lange zittingsperiode) en minder dan de helft van de leden van de RvC 
onafh ankelijk is. De kandidaat heeft naar onze mening ook te veel commissariaten. 

Fabege AB Governance Benoeming van Stina Lindh 
Hok als nieuwe commissaris

Voor Tegen We stemden tegen het voorstel omdat de kandidaat een niet-afh ankelijk commissaris is en 
minder dan de helft van de leden van de RvC onafh ankelijk is.

Fabege AB Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen het voorstel omdat het remuneratierapport niet aan de marktnormen 
voldoet, in het bijzonder niet ten aanzien van de informatieverschaffi  ng over de 
prestatiecriteria voor het merendeel van de variabele beloning.

First Solar, Inc. Maatschappij Rapport over diversiteit van 
RvC

Tegen Voor We stemden voor dit besluit omdat de criteria die de onderneming hanteert voor de 
benoeming van commissarissen, niet specifi ek de diversiteit van groepen voorgedragen 
kandidaten waarborgen. Dit is des te meer een punt van zorg omdat de huidige RvC geen 
diversiteit naar ras of etniciteit kent.

Flow Traders NV Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen In het remuneratierapport 2020 ontbreken bijzonderheden over hoe bestuursleden in 
verhouding tot hun KPI’s hebben gepresteerd, terwijl de weging van afzonderlijke KPI’s en 
de relatie tussen prestatie en daadwerkelijk variabel beloningspakket evenmin worden 
vermeld.

ForFarmers NV Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen het voorstel omdat de geleverde prestaties naar onze mening de 
toekenning van bonussen niet rechtvaardigden. De overdracht van werkzaamheden door de 
CFO aan een opvolger wordt volgens ons gedekt door het basissalaris zodat aanvullende 
beloning niet nodig is. De trackrecord van de onderneming op het vlak van fusies en 
overnames vormde op dat moment evenmin aanleiding voor de betaling van bonussen. 

Fugro NV Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen het voorstel omdat de onderneming een aanzienlijke uitkering onder 
het kortetermijnbeloningsplan verrichtte, ondanks het feit dat het personeelsbestand met 
circa 10% werd ingekrompen, de onderneming € 14,9 miljoen aan staatssteun ontving en 
het kapitaal met de steun van investeerders diverse malen werd verhoogd.
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Fujitec Co., Ltd. Governance Benoeming van Takao Okada, 
Takashi Asano, Masashi 
Tsuchihata, Nobuki Sugita, 
Shigeru Yamazoe, Kunio Endo, 
Keiko Yamahira en Takakazu 
Uchiyama als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen de benoeming omdat onvoldoende vooruitgang is geboekt op het 
gebied van ondernemingsbestuur en kapitaalallocatie, die onderwerp van ons 
engagement zijn.

Gilead Sciences, Inc. Governance Benoeming van Harish 
Manwani als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen omdat de kandidaat naar onze mening te veel commissariaten heeft.

Heijmans NV Governance Machtiging van Raad van 
Bestuur tot uitgifte van 
aandelen met uitsluiting van 
voorkeursrechten

Voor Tegen We stemden tegen dit voorstel omdat het niet in overeenstemming is met gebruikelijke 
waarborgen ten aanzien van de omvang van emissies (de Raad van Bestuur zou aandelen 
kunnen uitgeven tot 20% van het geplaatste aandelenkapitaal). 

ING Groep NV Governance Goedkeuring van limiet-
verhoging voor verhouding 
tussen vaste en variabele 
beloningscomponenten

Voor Tegen We stemden tegen het voorstel omdat het maximum percentage van de variabele beloning 
ten opzichte van de vaste beloning hoger dan 100% is. We namen er kennis van dat het 
totaal aantal medewerkers aan wie in een prestatiejaar een variabele beloning van meer 
dan 100% (maar niet meer dan 200%) kan worden toegekend, niet meer dan 1% uitmaakt 
van de ING-medewerkers die buiten de Europese Economische Ruimte werkzaam zijn. Een 
hoger percentage aan variabele beloning mag geen beperking vormen voor de 
mogelijkheid van ING om haar kapitaalpositie te versterken.

LG Corp. Governance Goedkeuring van 
overeenkomst tot afsplitsing

Voor Tegen We stemden tegen de voorgenomen afsplitsing omdat een deugdelijke onderbouwing van 
de transactie ontbreekt en hierdoor de meest acute kwesties inzake het kapitaalbeheer 
en de fors lagere beurkoers versus de intrinsieke waarde niet worden aangepakt. 

London Stock 
Exchange Group Plc

Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Onthouding We onderkennen de groei van de onderneming en de complexiteit van het bestuur, maar 
zouden graag zien dat het salaris gefaseerd wordt verhoogd en willen afwachten of de 
acquisitie van Refi nitiv uitpakt zoals de CEO aangaf (in 2021).
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Mastercard 
Incorporated

Governance Adviesstem inzake beloning 
van genoemde bestuurders

Voor Tegen We stemden tegen dit voorstel vanwege signifi cante zorgen rond Covid-gerelateerde 
aanpassingen in beloning. De prestatiedoelen voor de jaarlijkse bonus en de aan de 
cyclus 2018 gerelateerde prestatieaandelen werden bijgesteld. Onder beide regelingen 
zou toekenning oorspronkelijk al plaatsvinden als het doel niet werd gehaald, maar dit 
werd gewijzigd in toekenning als minimaal het doel is gehaald. Hoewel sommige 
beleggers zich ten aanzien van aanpassingen in kortetermijnbeloning tot op bepaalde 
hoogte fl exibel opstelden, werden de aanpassingen in aandelenregelingen met vaste 
toekenningscyclus niet als een passende reactie op Covid-gerelateerde verstoringen 
gezien.

Merck & Co., Inc. Maatschappij Rapport over toegang tot 
Covid-19-producten

Tegen Voor We stemden voor dit voorstel omdat informatie over of en hoe publieke gelden de 
prijsstelling van en toegang tot geneesmiddelen beïnvloeden, aandeelhouders in staat 
zou stellen om zich een oordeel te vormen over het beheer van risico’s door de 
onderneming indien indicaties worden goedgekeurd.

MERLIN Properties 
SOCIMI SA

Governance Machtiging van vennootschap 
om BAVA uit te schrijven met 
oproepingstermijn van 15 
dagen

Voor Tegen Kempen stemt tegen voorstellen om een Bijzondere Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (BAVA) uit te schrijven met een oproepingstermijn van 15 dagen.

Microsoft 
Corporation

Maatschappij Rapport over loonongelijkheid 
man/vrouw en op basis van ras

Tegen Voor We stemden voor dit voorstel, omdat aandeelhouders baat kunnen hebben bij cijfers over 
het mediane loonverschil. Ze kunnen dan de vooruitgang die de onderneming met haar 
initiatieven op het vlak van diversiteit en inclusie boekt, meten en vergelijken. 

Microsoft 
Corporation

Maatschappij Rapport over eff ectiviteit van 
beleid inzake seksuele 
intimidatie op het werk

Tegen Voor We stemden voor het voorstel vanwege mogelijke controverses met betrekking tot 
seksuele intimidatie op het werk en discriminatie op basis van geslacht. Aanvullende 
informatie over de eff ectiviteit en implementatie van dergelijk beleid zou aandeelhouders 
in staat stellen om beter te beoordelen hoe de onderneming deze risico’s benadert. 

Microsoft 
Corporation

Maatschappij Rapport over stroomlijning van 
lobbyactiviteiten met 
concernbeleid

Tegen Voor We stemden voor het voorstel omdat een rapport over de verenigbaarheid van de publieke 
positie van de onderneming met lobbyactiviteiten van politieke partners aandeelhouders 
essentiële informatie zou verschaff en over reputatierisico’s die uit publiciteit rond 
vermeende onregelmatigheden kunnen voortvloeien.
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NN Group NV Governance Goedkeuring van 
limietverhoging voor 
verhouding tussen vaste en 
variabele 
beloningscomponenten

Voor Tegen We stemden tegen omdat het maximum percentage van de variabele beloning ten opzichte 
van de vaste beloning hoger is dan 100% (namelijk 200%). We onderkennen dat dit 
maximum slechts geldt voor een aantal hogere functies (bij NN Investment Partners buiten 
de Europese Economische Ruimte, hoofdzakelijk in de VS, Azië en het VK) en is bedoeld om 
medewerkers aan te trekken, te motiveren en te behouden door middel van een 
concurrerend beloningspakket. Er zijn geen tekenen die op buitensporige beloning wijzen. 

NSI NV Governance Goedkeuring van 
remuneratierapport

Voor Tegen We stemden tegen omdat uit het voorgestelde remuneratierapport blijkt dat het 
langetermijnbeloningsplan niet voorziet in een aanhoudperiode na defi nitieve toekenning. 
Hierdoor kunnen prestatieaandelen korter dan vijf jaar worden aangehouden. 

Orange SA Governance Goedkeuring van belonings-
beleid voor voorzitter en CEO

Voor Tegen We stemden tegen het beloningsbeleid omdat een clawback-mechanisme ontbreekt.

Orange SA Governance Machtiging van bestuur tot 
verhoging van kapitaal 

Voor Tegen Het volledige voorstel luidde: Machtiging van bestuur tot verhoging van kapitaal bij extra 
vraag in verband met delegatie van bevoegdheden zoals ter stemming voorgelegd aan 
aandeelhouders ten aanzien van punten 19-25. We stemden tegen omdat tijdens een 
overnameperiode de kapitaalverhoging benut zou kunnen worden. We stemden tegen 
beschermingsconstructies tegen overnames. 

Power Corporation 
of Canada

Governance Benoeming van Siim A. 
Vanaselja als commissaris

Voor Onthouding We stemden tegen omdat de kandidaat naar onze mening te veel commissariaten heeft.

Royal Dutch Shell 
Plc

Milieu Goedkeuring van strategie 
voor energietransitie en 
verzoek om doelen voor 
uitstoot van broeikasgas te 
bepalen en te publiceren

Voor en tegen Onthouding We onthielden ons om de volgende redenen van stemming. Shell is bereid om doelen voor 
de korte, middellange en lange termijn te bepalen en heeft zich ertoe gecommitteerd om 
in 2050 een emissieneutrale energiemaatschappij te zijn. We zouden graag zien dat Shell 
meer duidelijkheid verschaft over het traject tot 2030, bijvoorbeeld informatie over 
absolute uitstoot, plannen voor vermindering van scope 3-emissies (onder meer omslag 
van CO2-intensieve naar CO2-arme producten) en tot slot de decarbonisatiestrategie en het 
investeringsprogramma (inclusief koppeling van CO2-raamwerk aan eigen CO2-doelen). 
Omdat er nog geen methode bestaat, hebben sectorgenoten (BP en Equinor) absolute 
doelen voor hun upstreamactiviteiten bepaald. Duidelijkheid is gewenst over de 
afh ankelijkheid van de aankoop van emissierechten (compensatie voor afvang en opslag 
van CO2 (CCS)) en natuurgebaseerde oplossingen (NBS): de onzekerheid is immers vrij 
groot omdat hiervoor nog geen markt bestaat en de ambities hoog zijn. Dit alles 
afwegende komen we tot de conclusie dat Shell weliswaar goede stappen heeft gezet, 
maar dat belangrijke vervolgstappen nodig zijn, in het bijzonder voor de periode tot 2030. 
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Samsung 
Electronics Co., Ltd.

Governance Benoeming van Byung-gook 
Park, Sun-uk Kim en Jeong Kim 
als onafh ankelijk commissaris 

Voor Tegen We stemden tegen de benoeming van de zittende commissarissen Byung-gook Park, 
Jeong Kim en Sun-uk Kim omdat ze hebben verzuimd om veroordeelde leden uit de RvC te 
verwijderen. Deze nalatigheid vormt een tekortkoming van materieel belang in 
governance en toezicht.

Sempra Energy Maatschappij Rapport over klimaatlobby 
conform Klimaatakkoord van 
Parijs

Voor Voor We stemden voor het voorstel omdat de onderneming en haar aandeelhouders 
vermoedelijk baat hebben bij een evaluatie in hoeverre lobbyactiviteiten van de 
onderneming en brancheverenigingen in overeenstemming zijn met het Klimaatakkoord 
van Parijs, in het bijzonder gezien de toenemende risico’s voor de onderneming met 
betrekking tot klimaatverandering.

Sumitomo Mitsui 
Financial Group, Inc.

Governance Statutenwijziging om 
vergaderingen van 
aandeelhouders uitsluitend 
virtueel te houden

Voor Tegen We stemden tegen omdat Japanse ondernemingen op grond van een tijdelijke ontheffi  ng 
(dus zonder statutenwijziging) nu al gedurende een periode van twee jaar vergaderingen 
van aandeelhouders virtueel kunnen houden. Bij aanname van het voorstel zou de 
onderneming bevoegd zijn om vergaderingen permanent virtueel te houden, zonder 
aandeelhouders hierover nog te hoeven raadplegen, ook niet nadat de huidige 
gezondheidscrisis voorbij is. De voorgestelde tekst van de statuten vermeldt niet de 
situaties waarin vergaderingen virtueel worden gehouden. Dit roept zorgen op over een 
mogelijke belemmering van een zinvolle gedachtewisseling tussen de onderneming en 
aandeelhouders, in het bijzonder in controversiële situaties, bijvoorbeeld wanneer 
aandeelhouders voorstellen indienen, een gevecht om volmachten ontstaat of de 
onderneming in een schandaal verwikkeld raakt. 

Taiwan 
Semiconductor 
Manufacturing Co., 
Ltd.

Governance Benoeming van Mark Liu, 
aandeelhouder nr. 10758, als 
niet-onafh ankelijk commissaris

Voor Onthouding We onthielden ons van stemming omdat de voorzitter een voormalig uitvoerend 
bestuurder is en dus als niet-onafh ankelijk moet worden aangemerkt. We zijn sterk 
voorstander van een onafh ankelijke voorzitter, tenzij er goede argumenten zijn om een 
voormalig CEO als voorzitter te benoemen. 

The Southern 
Company

Governance Benoeming van Thomas A. 
Fanning als commissaris

Voor Tegen We stemden tegen omdat de kandidaat de functies van voorzitter en CEO combineert en 
de RvC geen onafh ankelijke voorzitter heeft benoemd.
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Total SE Milieu Goedkeuring van beleid inzake 
duurzame ontwikkeling en 
energietransitie

Voor Onthouding We hebben ons om de volgende redenen onthouden van stemming. Total heeft goede 
stappen gezet op weg naar netto nul uitstoot in 2050 door doelen voor de korte, 
middellange en lange termijn te bepalen en een gedetailleerd energietransitieprogramma 
vast te stellen. We zouden echter graag meer duidelijkheid krijgen over de doelen voor 
2030 en het 1,5 O-scenario, de decarbonisatiestrategie en het investeringsprogramma 
(inclusief koppeling van CO2-raamwerk aan eigen CO2-doelen). Omdat er nog geen 
methode bestaat, hebben sectorgenoten (BP en Equinor) absolute doelen voor hun 
upstreamactiviteiten bepaald. Total heeft in vergelijking met Shell veel minder 
vooruitgang geboekt met de verwezenlijking van haar emissiedoelen, maar loopt voor op 
Shell op het gebied van productmix en hernieuwbare energie. 

TripAdvisor, Inc. Governance Adviesstem inzake beloning 
van genoemde bestuurders

Voor Tegen We stemden tegen het beloningspakket voor bestuurders om een aantal redenen: een 
clawback-mechanisme ontbreekt, de prestatiecriteria voor het kortetermijnbeloningsplan 
zijn niet bekend en de periodes voor defi nitieve toekenning van aandelenplannen zijn van 
vier in twee jaar gewijzigd.

Union Pacifi c 
Corporation

Milieu Jaarlijkse stemming en rapport 
over klimaatverandering

Tegen Onthouding We hebben ons onthouden van stemming. We zijn voorstander van een betere rapportage 
over de aanpak van klimaatrisico’s. In dat geval zouden een ‘voor’ stem gerechtvaardigd 
zijn. De deadline van 60 dagen vinden we voor een weloverwogen strategie echter te kort. 
We willen goede klimaatbesluiten niet belemmeren / ontmoedigen en zijn het eens met 
het principe maar niet met de deadline. Om deze reden willen we noch voor noch tegen 
stemmen. 

Valeo SA Governance Goedkeuring van 
beloningsbeleid voor voorzitter 
en CEO

Voor Tegen We stemden tegen het beloningsbeleid omdat een clawback-mechanisme ontbreekt.

VINCI SA Governance Goedkeuring van 
beloningsbeleid voor Xavier 
Huillard, voorzitter en CEO

Voor Tegen We stemden tegen het beloningsbeleid omdat een clawback-mechanisme ontbreekt.
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