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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Een grootaandeelhouder die naar volledige zeggenschap over Castellum streeft,
heeft een mogelijke maas in de Zweedse corporate governance code gebruikt
om een onevenredige invloed in de Nominations Committee van de Raad van
Commissarissen (RvC) uit te oefenen. Door het belang in Castellum in tweeën te
splitsen bekleedt de aandeelhouder nu twee van de vijf zetels in de commissie.
Om zichzelf als voorzitter van de RvC te benoemen, en tevens twee nieuwe
‘onafhankelijke’ leden, hoefde slechts een andere Zweedse institutionele
belegger te worden overgehaald. Met een belang van circa 20% wilde deze
aandeelhouder in essentie volledige zeggenschap over Castellum verkrijgen.
Daarbij komt dat diens overige vehikels ook in vastgoedbelegging, -ontwikkeling
en -beheer actief zijn; in veel gevallen overlappen deze activiteiten met die van
Castellum. De tegenstrijdige belangen zijn te groot om simpelweg te negeren.
De aandeelhouder verdient zeker een zetel in de RvC, maar de complete
herschikking van de RvC en de benoeming van zichzelf als voorzitter van de RvC
via verbonden bedrijven gaan te ver.

ACHTERGROND
De persoon achter M2 en Corem aasde al lang op meer zeggenschap. Omdat de
voorzitter van de RvC van Castellum volledig onafhankelijk was (tegenover
zowel het management als de aandeelhouders), waren de objectiviteit van de
RvC en de stem van alle aandeelhouders beschermd. Het aangekondigde
vertrek van de voorzitter van de RvC maakte voor de grootaandeelhouder de
weg vrij om via slimme veranderingen controle over de RvC te krijgen. Hierdoor
ontstonden op meerdere niveaus tegenstrijdige belangen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Governance – verbetering onafhankelijkheid, aanpak tegenstrijdige belangen

ENGAGEMENTDOELEN
x We hebben hard gelobbyd om de benoeming tot voorzitter van de RvC te

blokkeren. Gegeven de sterke relaties met concurrenten vonden we dit
ongepast. Tegelijk wilden we de RvC de kans bieden om de kwestie van
oververtegenwoordiging aan te pakken en met een nieuw voorstel te komen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 25 maart 2021

kreeg de grootaandeelhouder (nipt) de vereiste meerderheid van 50% van
de stemmen voor de benoeming van zichzelf als voorzitter van de RvC en
van twee nieuwe ‘onafhankelijke’ leden. Het belang van circa 20% in
Castellum stelde de aandeelhouder in staat om de voordrachten voor
benoeming door te drukken op de AVA Dit is een goed voorbeeld hoe
minderheidsaandeelhouders buiten spel worden gezet, in bovendien een
regio waar goed ondernemingsbestuur steeds actueler wordt.

x In de aanloop naar de AVA kaartten we de kwestie aan bij de vertrekkende
voorzitter van de RvC. Samen met een grote internationale aandeelhouder
onderzocht hij de kwestie. Hun voorstel was niet ideaal maar onderving wel
voor een belangrijk deel de tegenstrijdige belangen. De kwestie van
oververtegenwoordiging zou op een later tijdstip moeten worden opgelost.

x We namen deel aan een call met grote Zweedse aandeelhouders om het
bewustzijn van de kwestie te versterken en onze visie op best practices in
ondernemingsbestuur te delen.

x Verder namen we deel aan een interview dat in het grootste financiële
dagblad van Zweden verscheen. Hierin gaven we onze mening over goed
ondernemingsbestuur, schetsten we de risico’s van het voorstel van de
Nominations Committee en legden we uit hoe de uitgiftepremie (agio) van
Castellum in stand kan worden gehouden door voor het alternatieve
voorstel te stemmen dat de grote internationale aandeelhouder samen met
de vertrekkende voorzitter van de RvC had opgesteld.

VERVOLGSTAPPEN
x Nu de grootaandeelhouder voorzitter van de RvC is, zullen verdere

engagementactiviteiten waarschijnlijk geen vruchten afwerpen. We hebben
de score van Castellum voor ondernemingsbestuur verlaagd. Dit impliceert
dat de premie die we bereid zijn om voor de vastgoedportefeuille van
Castellum te betalen, lager is.
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MATERIALITEIT
Onafhankelijkheid van de RvC, 
waarin tegenstrijdige belangen 
minimaal zijn, is essentieel om te 
waarborgen dat de stem van 
minderheidsaandeelhouders is 
beschermd.
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