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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Een goede bestuursstructuur is voor elke onderneming belangrijk. In het geval
van Atlas Corp geldt dit nog sterker met het oog op de bescherming van de
belangen van de minderheidsaandeelhouders. Twee aandeelhouders hebben
samen de meerderheid van de aandelen: Fairfax circa 53% en de Washington
Family circa 19% (november 2021).

ACHTERGROND
Kort voor de algemene vergadering van aandeelhouders in 2020 zijn we voor
het eerst met de onderneming in gesprek gegaan. De dialoog is in 2021
voorgezet. In de gesprekken staan drie hoofdonderwerpen centraal. Om te
beginnen zijn we van mening dat een in meerderheid onafhankelijke raad van
commissarissen de positie van de minderheidsaandeelhouders zou versterken.
Ten tweede hebben we ook de noodzaak benadrukt om meer ESG-informatie
te verschaffen. Het derde onderwerp betrof het gebrek aan diversiteit binnen
de raad van commissarissen.

ENGAGEMENTTHEMA

ENGAGEMENTDOELEN
x Raad van Commissarissen waarvan minstens de helft van de leden

onafhankelijk is.
x Verbetering van de ESG-informatieverschaffing (gerealiseerd).
x Grotere diversiteit van raad van commissarissen (bijvoorbeeld op gebied

van gender).

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Wij hebben de kwesties aangekaart bij de onderneming .
x Atlas Corp publiceerde in augustus 2021 haar eerste duurzaamheidsverslag.

Bing Chen (voorzitter & CEO) gaf in een toelichting aan dat het verslag
voortaan elk jaar verschijnt.

x Een vrouw (Katie Wade) is als niet-uitvoerend bestuurder benoemd. Hiermee
is een eerste stap in de goede richting gezet.

x Tijdens de laatste algemene vergadering van aandeelhouders hebben wij
voor de commissarissen gestemd. Gegeven de geboekte vooruitgang en de
verwachte verdere verbetering vinden we het (vooralsnog) acceptabel dat
de Raad van Commissarissen niet in meerderheid onafhankelijk is.

x Wij hebben contact met Robert Weiner (Investor Relations) gehad. Hoewel
de situatie zeker niet van de ene op de andere dag zal veranderen,
signaleert hij wel een wijziging in de opstelling tegenover de door ons en
andere beleggers aangekaarte kwesties. Er is tastbaar bewijs dat Atlas zich
in de juiste richting beweegt.

VERVOLGSTAPPEN
x Wij blijven in nauw contact met de onderneming om te vooruitgang te

stimuleren.
x Wij zullen in het bijzonder de discussie volgen die op bestuursniveau over

de onafhankelijkheid en diversiteit van de raad van commissarissen wordt
gevoerd.

ONDERNEMING
Atlas Corp is een 
vermogensbeheerbedrijf dat 
infrastructurele beleggingen beheert 
in de maritieme sector, de 
energiesector en andere 
infrastructuurgerelateerde sectoren. 
Atlas bedient klanten wereldwijd.

LAND
Canada

SECTOR
Transport

MARKTKAPITALISATIE
Smallcap

VRAAGSTUK
Bestuursstructuur

MATERIALITEIT
Gegeven het kapitaalintensieve 
karakter van de activiteiten is de 
kapitaalallocatie een belangrijke 
factor voor de creatie van 
aandeelhouderswaarde. Hoewel wij 
denken dat Fairfax en de 
Washington Family aandeelhouders 
voor de lange termijn zijn en 
bijdragen aan waardecreatie op de 
lange termijn, is naar onze mening 
een goede bestuursstructuur 
belangrijk om de belangen van de 
minderheidsaandeelhouders te 
waarborgen. 

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: CCC
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