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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
BE Semiconductor Industries (Besi) legde in 2019 een nieuw beloningsbeleid
voor de periode 2020-2023 ter goedkeuring voor aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Wat ons zorgen baarde, was de
discretionaire bevoegdheid van de Raad van Commissarissen (RvC) om de
toekenning van aandelen onder het langetermijnbeloningsplan (LTIP) met
maximaal 20% te verhogen.

ACHTERGROND
Onder het oude beloningsplan had de RvC ook de discretionaire bevoegdheid
om het aantal prestatieaandelen aan te passen dat onder het LTIP na een
prestatieperiode van drie jaar definitief wordt toegekend. In de afgelopen
jaren heeft de RvC steeds het maximum aantal aandelen toergekend.

ENGAGEMENTTHEMA
x Beloning / stimulering van stakeholder alignment.

ENGAGEMENTDOEL
x Verbetering van het voorgestelde beloningsbeleid, zodat de belangen van

bestuurders beter met die van aandeelhouders en andere stakeholders
overeenstemmen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In meerdere bijeenkomsten en gesprekken met de RvC, het bestuur en

andere belanghebbenden hebben we het beloningsvoorstel aan de orde
gesteld.

x Op basis van onze feedback besloot de RvC het voorgestelde
beloningsbeleid voor 2020-2023 te wijzigen. Het discretionaire element in
het LTIP kwam te vervallen.

x Het beloningsbeleid werd goedgekeurd, maar 20% stemde toch nog tegen
het voorstel.

x Tijdens de AVA verklaarde de Remuneration Committee dat zij zich in de
toekomst kritischer opstelt bij de toekenning van discretionaire
beloningselementen aan de Raad van Bestuur.

VERVOLGSTAP
x We zullen de implementatie van het beloningsbeleid volgen via het

remuneratierapport van Besi en de voortgezette dialoog met de
onderneming.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
BE Semiconductor Industries N.V. 
ontwikkelt, produceert en verkoopt 
assemblageapparatuur voor de 
halfgeleider- en elektronicasector 
en verleent ook 
onderhoudsdiensten.

LAND
Nederland

SECTOR
Informatietechnologie

MARKTKAPITALISATIE
Smallcap

VRAAGSTUK
Het beloningsvoorstel gaf de RvC 
aanzienlijke discretionaire 
bevoegdheid om de beloning van 
leden van de Raad van Bestuur te 
verhogen.

MATERIALITEIT
Beloningsregelingen stimuleren 
gedrag dat een materieel effect op 
de onderneming kan hebben.

RISICO
Mogelijk verminderde balans tussen 
belangen van bestuurders en 
stakeholders.

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