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Belangrijkste stemmingen
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MANAGEMENT

STEMGEDRAG
KEMPEN UITKOMST/ARGUMENTATIE

Aalberts NV Governance Herbenoeming M.C.J. (Martin) van Pernis 
als commissaris

Voor Tegen De kandidaat heeft naar onze mening te veel commissariaten – hij is voorzitter van de RvC van 
twee beursgenoteerde ondernemingen en lid van de RvC van een derde onderneming.

AGL Energy Limited Milieu Goedkeuring van sluitingsdatums van 
kolencentrales

Tegen Voor We ondersteunen het plan van de onderneming om haar kolencentrales te sluiten, maar het 
tijdschema had ambitieuzer kunnen zijn. Omdat Australië te veel elektriciteit opwekt, zou 
sluiting op termijn mogelijk moeten zijn. We blijven in gesprek met de onderneming over dit 
onderwerp.

Alphabet, Inc. Maatschappij Vorming van Human Rights Risk Oversight 
Committee op bestuursniveau 

Tegen Voor We waren mede-indiener van dit aandeelhoudersvoorstel. Door voortdurende controverses 
bestaat er twijfel in hoeverre de bestaande bestuursstructuur volstaat voor een adequaat 
toezicht op risico’s die de technologieën van de onderneming vormen voor de mensenrechten. 
Het voorstel kon rekenen op significante steun, maar werd niet aangenomen. De 16% die het 
voorstel steunde, komt overeen met circa 45% van de onafhankelijke stemmen. De onderneming 
heeft sindsdien aanzienlijke initiatieven ondernomen om aan ons verzoek tegemoet te komen 
en stelt zich inmiddels proactiever op. 

AMG Advanced 
Metallurgical Group NV

Governance Beloningsbeleid voor Raad van Bestuur en 
remuneratierapport 

Voor Tegen De informatieverschaffing over variabele beloningsregelingen is in het algemeen niet vol-
doende om inzicht te krijgen in de verhouding tussen uitkeringen en feitelijke prestaties. Hoewel 
de bedrijfsresultaten aanzienlijk bij de doelstellingen achterbleven, wordt circa 75% van het 
maximum uitgekeerd. Dit roept de vraag op hoe ambitieus de gestelde doelen zijn. 

Amsterdam
Commodities NV

Governance Beloningsbeleid Voor Voor Omdat Amsterdam Commodities (Acomo) een handelsonderneming is, gaat onze voorkeur 
ernaar uit om voor het kortetermijnbeloningsplan (STIP) geen doelen vast te stellen. Dit zou 
ertoe kunnen leiden dat buitensporige risico’s of helemaal geen risico’s worden genomen, wat 
schadelijk voor de onderneming zou zijn. We zouden daarom graag zien dat de RvC beslist wat 
de risicogewogen beloning dient te zijn. Op grond van uitbetaalde bedragen denken we niet dat 
dit tot buitensporige betalingen leidt.

Amsterdam
Commodities NV

Governance Goedkeuring van de voorgenomen 
verwerving van alle aandelen in The 
Organic Corporation B.V. en alle ledencer-
tificaten in Trading Organics USA LLC

Voor Voor We stemden voor deze voorstellen om dwingende strategische redenen. De onderneming toonde 
het strategisch nut aan.

Argo Group Internation-
al Holdings, Ltd.

Governance Adviesstem inzake beloning van genoem-
de bestuurders

Voor Voor We stemden voor omdat het beleid op basis van onze aanbevelingen ia aangepast. Het 
beloningspakket van de voormalige CEO was een praktische retrospectieve regeling, waarbij 
een gunstigere uitkomst moeilijk haalbaar was. De nieuwe regeling is prospectief van karakter. 
Via een van de bestuursleden hebben we input over corporate governance gegeven.. 
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AstraZeneca Plc Governance Goedkeuring van beloningsbeleid en 
remuneratierapport 

Voor Tegen We vonden de beloning van de CEO te hoog ten opzichte van de mediane beloning.

BE Semiconductor 
Industries NV

Governance Goedkeuring van beloningsbeleid voor 
Raad van Bestuur

Voor Voor Het ingediende voorstel betrof de principes en procedures van het beloningsbeleid en niet de 
hoogte of de structuur van de beloning. We steunen de principes en de procedures, die onder 
de  Richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders (Shareholder Rights Directive – SRD II) 
verplicht zijn. 

Befesa SA Governance Goedkeuring van LTIP voor RvC Voor Tegen Niet-uitvoerend bestuurders krijgen als onderdeel van hun beloningspakket aandelenopties of 
andere prestatiegerelateerde elementen. Dit kan tot tegenstrijdige belangen leiden. Na de AVA 
zegde de onderneming toe dat het beloningsmechanisme voor de RvC zou worden herzien. 
Befesa nam ook het initiatief tot een materialiteitsonderzoek onder belanghebbenden, onder 
wie Kempen. Naar aanleiding van de bevindingen werd het duurzaamheidsverslag verbeterd. 
Dit resulteerde in een opwaardering door externe leveranciers van ESG-onderzoek en de 
opname van Befesa in de Global Challenges Index. 

BlackRock, Inc. Maatschappij Verslag inzake de Statement on the 
Purpose of a Corporation

Tegen Voor De belangen dienen van alle belanghebbenden is een uitdaging en daarom wordt een uitgebrei-
dere rapportage verlangd over governance en acties in relatie tot de intentieverklaring.

Cineworld Group Plc Onderne-
mingsstrate-
gie

Goedkeuring van acquisitie van Cineplex 
Inc

Voor Tegen Door de overname van Cineplex stijgt de schuldenlast tot een niveau dat volgens onze criteria 
niet langer past bij een onderneming als Cineworld.

Equinix Inc Maatschappij Rapportage over politieke bijdragen Tegen Voor We stemden voor omdat aanvullende informatie over politieke bijdragen, met inbegrip van 
lidmaatschap van / donaties aan beroepsverenigingen, omdat dit aandeelhouders in staat stelt 
de daaraan verbonden risico’s beter te beoordelen. 

Equinor ASA Milieu Verplichting om doelen conform het 
Klimaatakkoord van Parijs te bepalen en 
te publiceren

Tegen Voor We waarderen alle bestaande initiatieven van Equinor met betrekking tot de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen en de aangekondigde ambities voor 2050. Wel zouden we 
graag nader toegelicht zien hoe de onderneming haar ambities heeft berekend, zodat we 
kunnen bepalen of deze in overeenstemming zijn met het IPCC-scenario van een opwarming van 
de aarde met minder dan 2°C. Gegevens over ‘net zero commitments’ ontbreken nog, hoof-
dzakelijk ook met betrekking tot Scope 3. Sinds de AVA heeft de onderneming verdere stappen 
gezet om duidelijke en transparante doelen voor vermindering van Scope 3-emissies te 
formuleren. 

Flow Traders NV Governance Goedkeuring van beloningsbeleid voor 
Raad van Bestuur

Voor Voor Als het voorstel niet was aangenomen, zouden belangrijke elementen van het nieuwe belon-
ingsbeleid niet zijn geïmplementeerd (uitkering van minstens 50% van de totale variabele 
beloning in de vorm van aandelen, uitgestelde toekenning van minstens 60% van de variabele 
beloning over een periode van minimaal drie jaar en maximalisatie van de variabele beloning 
van bestuursleden op 5,25% van het bedrijfsresultaat). Het oude beleid zou in dat geval van 
kracht zijn gebleven. Gezien het recordresultaat over 2020 zou dit niet in het belang van 
aandeelhouders zijn geweest.
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Fugro NV Governance Machtiging van Raad van Bestuur tot 
uitgifte van aandelen zonder voorkeursre-
chten 

Voor Tegen De totale beoogde uitgifte van aandelen zonder voorkeursrechten vertegenwoordigt meer dan 
10% van het uitstaande aandelenkapitaal.

Fujitec Governance (Her)benoeming van leden van RvC, 
benoeming van accountant

Voor Tegen In de afgelopen vijf jaar voerden we constructief overleg met Fujitec om voor alle belangheb-
benden duurzame waarde te ontsluiten. De huidige RvC heeft zich niet ertoe verbonden om in 
het beste belang van aandeelhouders te handelen. We stemden dan ook tegen de herbenoem-
ing van alle commissarissen en voor de door Oasis ingediende aandeelhoudersvoorstellen. Na 
de AVA gaf Fujitec een verklaring uit waarin de onderneming zich ertoe verplichtte om de 
corporate governance te verbeteren. Ook werd een strategische heroriëntatie aangekondigd. 
Tijdens het proces heeft Kempen desgevraagd input verschaft voor de strategische heroriën-
tatie. De uitkomsten zijn begin december 2020 bekendgemaakt. Fujitec heeft hiermee een grote 
stap vooruit gezet. Vanuit deze basis zetten we de dialoog voort om verdere initiatieven te 
bespreken waarmee voor alle belanghebbenden waarde kan worden ontsloten. 

GlaxoSmithKline Plc Governance Goedkeuring van beloningsbeleid Voor Tegen De bestaande pensioenregelingen voor uitvoerend bestuurders in de VS zijn  aanzienlijk royaler 
dan die voor werknemers, terwijl er geen plan bekend is gemaakt om de regelingen op termijn 
te stroomlijnen.

Mercialys SA Governance Goedkeuring van beloning van CEO / 
beloningsbeleid

Voor Tegen We stemden tegen vanwege onze grote zorgen over prestatiebeloning. Het LTIP werd
aanzienlijk verhoogd zonder goede argumentatie en de criteria waren niet uitdagend genoeg. 

Nederlandsche 
Apparatenfabriek NV

Governance Goedkeuring van beloningsbeleid Voor Voor Nederlandsche Apparatenfabriek werkt aan een nieuwe beloningsregeling. Een LTIP ontbreekt 
op dit moment, maar de CEO belegt zijn bonus doorgaans volledig in aandelen, die hij vervol-
gens langdurig aanhoudt. De CEO illustreert op deze manier dat zijn belangen parallel lopen 
met die van de onderneming. 

SBM Offshore NV Governance Beloningsbeleid voor leden van Raad van 
Bestuur

Voor Tegen Onze zorgen met betrekking tot  het beloningsbeleid uit 2018 zijn nog steeds grotendeels van 
kracht. De Restricted Share Unit-regeling, die voorziet in de voorwaardelijke toekenning van 
aandelen, vertegenwoordigt voor leden van de Raad van Bestuur een gegarandeerde jaarlijkse 
waarde. Tegenover die garantie staat geen extra prestatie. De onderneming heeft nadere 
informatie over een ondergrens verschaft, maar deze is nog niet concreet geformuleerd.

Teradata Corporation Adviesstem inzake beloning van genoem-
de bestuurders 

Voor Tegen In de afgelopen jaren maakten we meerdere keren onze zorgen kenbaar aan Teradata over het 
beloningskader voor uitvoerend bestuurders. Voor de AVA hadden we geen afdoende reactie 
ontvangen. Later in 2020 stapte de CEO/voorzitter op. De nieuwe CEO bood zelf aan om met 
Kempen in gesprek te gaan over vraagstukken op het vlak van ondernemingsbestuur en 
strategie. 

The Swatch Group AG Governance (Her)benoeming van leden van RvC en 
beloning van CEO

Voor Tegen We hadden twijfels over de variabele beloningsregelingen, alsmede over de onafhankelijkheid 
en zittingstermijn van de leden van de RvC.
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TKH Group NV Governance Remuneratierapport en dividenduitkering Voor Tegen We stemden tegen het remuneratierapport omdat de aanhoudperiode voor definitieve toeken-
ning van prestatieaandelen onder het LTIP korter dan vijf jaar is. Bij het voorstel om een 
dividend van EUR 1,50 per aandeel uit te keren, onthielden we ons van stemming. We willen dat 
de onderneming onder de huidige zeer onzekere omstandigheden de noodzakelijke financiële 
flexibiliteit behoudt.

Tutor Perini
Corporation

Governance (Her)benoeming van leden van RvC en 
adviesstem inzake beloning van genoem-
de bestuurders 

Voor Onthouding We stemden tegen het voorstel van het bestuur vanwege de onvoldoende reactie op aanhoud-
ende zorgen omtrent beloning. Negen jaar op rij hebben voorstellen om aandeelhouders over 
de beloning van bestuurders te laten stemmen, het niet gehaald.

Xcel Energy Inc Milieu Rapportage over baten en lasten van 
activiteiten op klimaatgebied 

Tegen Onthouding We onderkennen de inspanningen van het bestuur op het gebied van de energietransitie 
(inclusief rapportage), maar zien ook dat meer transparantie ten aanzien van klimaatvraagstuk-
ken verlangd wordt. Daarom onthielden we ons deze keer van stemming.


