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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Wij wilden graag dat de onderneming geen dividend zou uitkeren over
boekjaar 2019, om met het oog op de onzekerheden als gevolg van Covid-19
de financiële flexibiliteit zo groot mogelijk te maken en de schuldpositie te
verminderen.

ACHTERGROND
De Covid-19-pandemie levert ongekende bedreigingen op voor de
wereldeconomie. Veel ondernemingen hebben hun dividendvoorstel
ingetrokken of dividenduitkering uitgesteld om hun liquiditeit en kasreserves in
stand te houden met het oog op onzekere tijden. Dividenduitkeringen kunnen
ook de toekomstige toegang tot overheidssteun belemmeren. Wij hebben de
onderneming gevraagd om te overwegen het slotdividend van EUR 0,33 per
aandeel voor 2019 uit voorzorg te schrappen. Als aandeelhouder voor de
lange termijn zien we liever dat de ondernemingen waarin we beleggen niet
alleen recessies overleven maar ook hun concurrentiepositie versterken,
doordat kleinere concurrenten mogelijk moeite hebben om op eigen kracht te
overleven. Naar onze mening kan een dergelijke voorzichtige benadering op
lange termijn nog meer waarde voor aandeelhouders ontsluiten.

ENGAGEMENTTHEMA
x Vermogensallocatie

ENGAGEMENTDOELEN
x Aankondiging door de onderneming dat het dividend voor boekjaar 2019

wordt geschrapt om de financiële flexibiliteit te vergroten en zo beter
bestand te zijn tegen de onzekere economische situatie.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Toen de agenda voor de aandeelhoudersvergadering werd gepubliceerd,

werd bekend dat Intertrust het slotdividend voor 2019 schrapt om tijdens
een periode van macro-economische onzekerheid flexibel te blijven.

VERVOLGSTAPPEN
x De engagement werd met succes afgesloten.

VOORTGANG ENGAMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Intertrust NV levert diensten aan 
particuliere en zakelijke klanten, 
kapitaalmarktdiensten en 
fondsdiensten.

LAND
Nederland

SECTOR
Beleggingsdiensten

MARKTKAPITALISATIE
Mid-cap

VRAAGSTUK
De door Intertrust voorgestelde 
dividenduitkering tegen de 
achtergrond van de economische 
onzekerheid als gevolg van Covid-
19.

MATERIALITEIT
Als de economische crisis aanhoudt, 
kan financiële flexibiliteit ervoor 
zorgen dat ondernemingen zich 
kunnen houden aan financiële 
convenanten. Een sterke balans kan 
ondernemingen ook in staat stellen 
hun concurrentiepositie te 
verstevigen terwijl concurrenten 
problemen ondervinden. 

RISICO
x Verminderde financiële 

flexibiliteit door uitkering van 
dividend.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: A, MSCI ESG
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