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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
In december 2017 maakte Unibail-Rodamco de overname van het Australische
Westfield bekend. De transactie werd afgerond in 2018. Vanwege de grotere
vastgoedportefeuille stelde het bestuur voor om de beloning van het
management te verhogen en belangrijke bepalingen in het beloningsbeleid te
schrappen.

ACHTERGROND
Met de wijzigingen in het beloningsbeleid die Unibail-Rodamco-Westfield
(URW) na de acquisitie voorstelde, waren we het niet eens. Dit betrof: (i) een
salarisverhoging voor de CEO en CFO (dit leek meer een speciale
overnamebonus dan een vergoeding voor toekomstige winstgroei) en (ii) het
schrappen van “groei van intrinsieke waarde (NAV) per aandeel” als
beloningscriterium.

ENGAGEMENTTHEMA
x Hoogte van beloning en argumentatie.

ENGAGEMENTDOELEN
x Door de verhoging van het basissalaris werd het management ten onrechte

direct in jaar 1 voor de transactie beloond.
x De overname van Westfield was een belangrijke strategische transactie.

Aanpassing van het LTIP is naar onze mening pas gerechtvaardigd indien de
acquisitie van Westfield daadwerkelijk aan de winst heeft bijgedragen. Het
bestuur van URW moet de criteria bepalen waaraan over drie jaar het
strategische nut van de acquisitie wordt getoetst. Indien dan blijkt dat de
transactie toegevoegde waarde had, zullen we instemmen met de opname
van Amerikaanse sectorgenoten in de peergroep.

x “Groei NAV per aandeel” als beloningsfactor geeft volgens ons de juiste
prikkel voor de creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn. We
zijn dan ook tegen het schrappen van deze bepaling.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x We hadden in maart 2018 een conference call met de bestuursleden van

URW (onder wie voorzitter Colin Dyer).
x In maart 2019 hadden we een bijeenkomst met de heer Dyer en mevrouw

Mary Harris (voorzitter van het Remuneration Committee). Bij die
gelegenheid is besproken waarom we “groei NAV per aandeel” belangrijk
vinden en dit een beloningscriterium moet blijven. De bestuursleden legden
uit waarom deze bepaling volgens hen moest worden geschrapt.

x We stemden vervolgens tegen het voorstel om de NAV-groei als
beloningscriterium te schrappen, maar de meerderheid van de
aandeelhouders steunde het voorstel en keurde de wijziging goed.

x Eind 2019 hadden we nog een vervolggesprek, waarin we ons standpunt
herhaalden.

VERVOLGSTAPPEN
x We zijn in afwachting van de agenda voor de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders in 2020 en blijven onze visie duidelijk communiceren aan
URW.

MIJLPAAL

ONDERNEMING
Unibail-Rodamco-Westfield

LAND
Frankrijk

SECTOR
Vastgoed

MARKTKAPITALISATIE
EUR 34 miljard

VRAAGSTUK
Hoogte beloning en criteria

MATERIALITEIT
“Groei NAV per aandeel” als 
beloningscriterium geeft volgens 
ons de juiste prikkel voor de creatie 
van aandeelhouderswaarde op 
lange termijn. Daarom zijn we erop 
tegen dat deze cruciale bepaling 
wordt geschrapt.

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