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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDEN VOOR ENGAGEMENT
Het beloningsbeleid van Entra voorziet onder meer in een
langetermijnbeloningsplan (LTIP) dat na een vestingperiode van drie jaar
onvoorwaardelijk wordt. Wij zijn van mening dat een beloningsplan met een
vestingperiode van drie jaar meer lijkt op een kortetermijnbeloningsplan (STIP).
Volgens ons moet een LTIP dat zorgt voor optimale stimulering en retentie van
het management tijdens een volledige vastgoedcyclus een vestingperiode van
ten minste vijf jaar hebben.

ACHTERGROND
Wij waren het niet eens met de vestingperiode en hebben destijds tegen het
beloningsplan gestemd. Omdat >80% van de aandeelhouders het plan toch
goedkeurde, was dit in 2019 van toepassing. Wij zijn begin 2020 een
engagement gestart om de kwestie te kunnen voorleggen aan de
beloningscommissie van het bestuur en de vestingperiode voor het LTIP
aangepast te krijgen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Beloningsstructuur: langetermijnbeloningsplan

ENGAGEMENTDOELEN
x Wij zijn van mening dat een LTIP een langere vestingperiode moet hebben,

zodat het management afdoende gestimuleerd en gemotiveerd wordt om in
goede en slechte tijden aan het roer van de onderneming te blijven.

x Wij staan open voor een trapsgewijze vestingperiode, mits die ten minste vijf
jaar omvat.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In februari 2020 hebben wij Entra ontvangen voor een gesprek op ons

hoofdkantoor in Amsterdam. Wij hebben een groot deel van het gesprek
besteed aan deze kwestie. Het managementteam trok de logica hierachter
op vele fronten in twijfel omdat men zelfs drie jaar al lang vond. Wij hebben
na het gesprek onze standaard template voor corporate governance best
practices gedeeld met het managementteam om hen een kader te geven
waarmee zij deze kwestie kunnen voorleggen aan het bestuur. Anders
Olstad, de CFO, was hier erg ontvankelijk voor en nam al heel snel contact
met ons op per e-mail.

x Nadat wij verschillende e-mails met hem hadden uitgewisseld en de brief
hadden gedeeld, liet Anders ons weten dat hij de brief had gebruikt als
basis voor de besprekingen tijdens het bestuursoverleg met de
beloningscommissie. Het bestuur heeft vervolgens besloten om een
vestingconstructie voor te stellen die inhoudt dat 1/3e van de LTIP na drie
jaar onvoorwaardelijk wordt, nog eens 1/3e na vier jaar en de laatste 1/3e na
vijf jaar. Dit gebeurde in overleg met ons en wij waren het ermee eens dat
dit een goede stap is in de richting van een beter beloningsbeleid.

VERVOLGSTAPPEN
x Het gesprek met Entra voortzetten over de prestatiedoelen die onderdeel

zijn van de LTIP-structuur om ervoor te zorgen dat achterblijven bij de
benchmark niet wordt beloond.
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MATERIALITEIT
Wij zijn van mening dat verlenging 
van de vestingperiode voor het LTIP-
beloningsplan voor het management 
naar vijf jaar zorgt voor afdoende 
stimulering en retentie van het 
management gedurende een 
volledige vastgoedcyclus.
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