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Om verandering op gang te brengen

Beleggers kunnen hun stem gebruiken om bij ondernemingen aan te dringen 
op positieve veranderingen door een engagement aan te gaan met de 
ondernemingen en door te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen.  
Dat is wat wordt bedoeld met ‘actief aandeelhouderschap’ en dit is een essentieel 
onderdeel van onze beleggingsstrategie. 

In 2021 heeft Quintet op meer dan 760 aandeelhoudersvergaderingen 
over de hele wereld gestemd over ruim 10.454 voorstellen. Milieu- en 
maatschappijerelateerde onderwerpen stonden voor ons voorop, zo stemden wij 
vóór ruim 90% van de voorstellen van aandeelhouders die betrekking hadden op 
dit soort onderwerpen. Dit is meer dan het dubbele van het sectorgemiddelde. 

In dezelfde periode is onze partner EOS at Federated Hermes (EOS) namens 
ons met 752 bedrijven een engagement aangegaan over 3.030 kwesties en 
doelstellingen. Tijdens deze engagements werden de belangrijkste risico’s, 
uitdagingen en kansen voor deze ondernemingen aangekaart. Omdat Quintet 
vermogen van cliënten belegt bij andere vermogensbeheerders, zijn wij ook 
rechtstreeks met deze beheerders in gesprek gegaan. 

Hiernaast zijn wij ook nog op andere manieren engagements aangegaan. Quintet 
is lid van Climate Action 100+, een toonaangevend samenwerkingsverband voor 
actief aandeelhouderschap op het gebied van klimaatverandering. Daarnaast 
hebben we ons aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI).  
Dit netwerk is een van de belangrijkste voorvechters van verantwoord en 
duurzaam beleggen ter wereld. 

Verander wat je niet aanstaat. Beleg in waar je achter staat.  
Dat is waarin wij geloven...

Voor Quintet is duurzaamheid een 
kernwaarde en een drijvende kracht 

achter de beleggingen van onze 
cliënten. Als aandeelhouders oefenen 
we onze rechten actief uit, want we zijn 

ervan overtuigd dat ondernemingen 
die in duurzaamheid investeren 

betere bedrijven worden, en dat dit 
beleggers, de samenleving en de 

aarde ten goede komt.
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Quintet begrijpt dat beleggen een 
middel is om op de wereld verschil te 
maken. Door anders te gaan beleggen 

kunnen wij de wereld verbeteren.

Feiten en cijfers stemgedrag in 2021

Voorstellen waarover is gestemd per categorie

Vergaderingen per regio
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10.454
op waarover wij hebben gestemd

760
vergaderingen

Bestuursgerelateerd

Beloning

Audit/financieel

Kapitaalbeheer

Ondernemingsstatuten

Voorstellen aandeelhouders

Administratie vergaderingen

Overig

10.142 
keer gestemd over 
voorstellen van het bestuur

13% tegen voorstellen 
van het bestuur

312
gestemd over voorstellen 
van aandeelhouders

73% tegen voorstellen 
van het bestuur

Ons stemcomité bestaat 
uit vertegenwoordigers 

van verschillende 
beleggingsteams 

die toezien op 
stembeslissingen.

Gestemd vóór 
milieugerelateerde 
voorstellen: 93%1

Dit is ruim het 
dubbele van het 

sectorgemiddelde2.

Gestemd vóór 
maatschappijgerela-

teerd voorstellen: 98%1

Dit is ruim het 
dubbele van het 

sectorgemiddelde2.

Wij hebben gestemd 
tegen de benoeming 

van ca. 400 bestuurders 
omdat deze niet 
bijdroegen aan 

verbetering van de 
vertegenwoordiging 

van vrouwen.

Europa
400 297

Noord-Amerika
10

Oceanië
9

Overige
44
Azië
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Periode: 2021
1. Cijfers aangeleverd door Glass Lewis, onze serviceprovider voor stemmen bij volmacht, op basis van voorstellen waarover in 2021 werd gestemd. 
2. Glass Lewis berekende in 2021 dat aandeelhouders gemiddeld respectievelijk 42% en 31% van de milieu- en maatschappij-gerelateerde voorstellen steunen. 

https://glasslewis.com/wp-content/uploads/2021/09/Shareholder-Proposals-2021-Proxy-Season-Review.pdf
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Feiten en cijfers engagement in 2021

Ondernemingen waarmee een 
engagement is gestart: onderwerpen 
en doelstellingen per thema

Tijdens tweederde van onze engagements 
werd ten minste één nieuwe mijlpaal bereikt

752
Ondernemingen 
waarmee engagement 
is gestart 

3.030
milieu-, maatschappij- en 
governancegerelateerde     
kwesties en doelen

15%
27%

21%
37%

Strategie, risico en communicatie

Governance

Milieu Sociaal en ethisch

55 85
Strategie, risico 
en communicatie

123 154Governance

144 270Milieu

87 133Sociaal en ethisch

Wel voortgang

Geen voortgang

Onze engagements met externe fondsen

100% van de geselecteerde 
fondsbeheerders vulde de 
vragenlijst van Quintet in

100% van de actieve fondsbeheerders 
is geïnterviewd, naar een eventueel 
toepasselijke engagement

100% van de duurzame fondsen 
ondertekende de PRI, een bevestiging 
van verantwoorde procedures

50 duurzame 
fondsen geselecteerd

120 vragen gebruikt voor 
beoordelen duurzame fondsen

6 speciaal aangewezen 
deskundigen voor het selecteren 
van (duurzame) fondsen
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Bron: EOS, periode: 2021

Datum: per december 2021.  
Betrokken fondsen: externe fondsen door Quintet geselecteerd voor haar kernproducten.
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T R A N S PA R A N T I E
A C T I E F  A A N D E E L H O U D E R S C H A P
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Wij willen open en transparant zijn over onze 
activiteiten als actieve aandeelhouder:

•   we publiceren gedurende het jaar regelmatig 
updates over onze activiteiten als actieve 
aandeelhouder. Daarnaast publiceren we  
een jaarverslag waarin we onze cliënten  
meer context en informatie verschaffen  
over onze besluiten;

•   ons beleid inzake actief aandeelhouderschap 
kunt u lezen op de website van Quintet.

•   alle stemmen die we in de afgelopen 
12 maanden hebben uitgebracht zijn 
na de aandeelhoudersvergadering van 
de betreffende onderneming steeds 
gepubliceerd op deze webpagina;

Transparantie
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Hoe wij stemmen

Voor zover dit mogelijk en haalbaar is, stemmen 
we op alle aandeelhoudersvergaderingen 
van de ondernemingen waarin we voor onze 
cliënten beleggen. Momenteel stemmen 
we voor directe aandelenbelangen in onze 
huisfondsen die worden beheerd door Brown 
Shipley, InsingerGilissen Asset Management 
en in de Essential Portfolio Selection en 
Rivertreefondsen.

We stemmen niet als er sprake is van aanvullende 
kosten en/of obstakels (zoals blokkering van 
aandelen, aandelenregistratie of persoonlijke 
aanwezigheid) die als te duur worden beschouwd 
of als onze aandelenpositie relatief klein is.

Bij Quintet is het uitoefenen van stemrecht 
gecentraliseerd via een stemcomité. Dit comité 
bestaat uit vertegenwoordigers van de teams 
voor vermogensbeheer, aandelenbeleggingen 
en duurzaam beleggen. Op de daadwerkelijke 
uitoefening van stemrecht moet continu worden 
toegezien door mensen die ervaring hebben met 
stemmen en die de verantwoordelijkheid hebben 
gekregen om besluiten te nemen in lijn met het 
beleid van Quintet. Het stemcomité controleert 
of de aanbevelingen die we ontvangen van Glass 
Lewis, onze serviceprovider voor stemmen bij 
volmacht, overeenkomen met het beleid van 
Quintet. Deze gecentraliseerde opzet garandeert 
dat we consistente beslissingen nemen voor alle 
ondernemingen waarin we beleggen, zodat we 
meer impact hebben.
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https://www.quintet.lu/getmedia/5b8c720e-782b-4472-b2f5-d592419b4ad3/active-owenrship-policy-srd-ii-kbl.pdf
https://viewpoint.glasslewis.com/WD/?siteId=Quintet


Hoe wij engagements voeren Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden

Voor de engagement met ondernemingen waarin we voor onze cliënten aandelen of obligaties 
bezitten via onze huisfondsen en advies- en discretionaire mandaten, werken we samen met 
de toonaangevende aanbieder van stewardshipdiensten EOS. We zijn van mening dat een 
engagement met deze ondernemingen waarschijnlijk effectiever is als we deze samen met  
andere partijen voeren dan wanneer we alleen zouden optreden.

Omdat we vermogen van cliënten beleggen bij andere vermogensbeheerders, gaan wij ook met 
deze beheerders in gesprek om hen te informeren over onze visies en om inzicht te krijgen in die 
van hen. We letten erop dat de geselecteerde fondsen hun stemrecht uitoefenen en in gesprek 
gaan met ondernemingen waarin zij beleggen.

Quintet heeft zich aangesloten bij het initiatief Climate Action 100+ (CA 100+). De doelstelling  
van dit toonaangevende samenwerkingsverband voor actief aandeelhouderschap is om 
multinationals die veel CO2 uitstoten ertoe te bewegen om passende maatregelen te treffen  
om klimaatverandering tegen te gaan. 

Beleggers die deelnemen aan CA 100+ gaan het gesprek aan met de grootste ‘systemisch 
belangrijke veroorzakers van broeikasgas’ en andere ondernemingen die een belangrijke rol  
spelen bij de transitie naar een economie met een netto nul uitstoot. De bedrijven waarmee 
Climate Action 100+ engagements aangaat zijn samen verantwoordelijk voor circa 80% van de 
wereldwijde industriële uitstoot. 

In 2021 zijn we gaan samenwerken met ShareAction, een non-profitorganisatie voor duurzaam 
beleggen. Wij nemen deel aan een groep die kwesties aankaart bij een sector waaraan vaak voorbij 
wordt gegaan maar die met betrekking tot het klimaat een cruciale rol speelt: de chemie. Meer 
informatie vindt u hier.

Daarnaast hebben we ons aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI). Dit netwerk 
is een van de belangrijkste voorvechters van verantwoord en duurzaam beleggen ter wereld.
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https://shareaction.org/news/1-6tn-investor-group-sets-sights-on-chemicals-decarbonisation
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Een van de belangrijkste rechten van 
aandeelhouders is dat zij kunnen stemmen over 
belangrijke kwesties die gevolgen hebben voor 
de onderneming waarvan zij aandeelhouder 
zijn. Beursgenoteerde ondernemingen zijn 
verplicht om elk jaar een algemene vergadering 
van aandeelhouders (AvA) te houden en 
daarnaast kunnen zij speciale of buitengewone 
aandeelhoudersvergaderingen (BvA) organiseren.

Wij zijn van mening dat stemmen tijdens een AvA 
de kans biedt om aan te dringen op positieve 
verandering bij de betreffende ondernemingen, 
wat bijdraagt aan waardecreatie op lange termijn 
en voordelen kan opleveren voor beleggers, de 
maatschappij en de aarde. 

Het jaar 2021 stond in het teken van de 
Covid-19-pandemie, evenals een toenemend 
besef van maatschappelijke gelijkheid en 
groeiend bewustzijn van klimaatverandering. 
Tegen het eind van het jaar vormden de 
verwachtingen ten aanzien van de 26e 

klimaatveranderingsconferentie van de VN, 
meestal ‘COP 26’ genoemd, een belangrijk 
thema. Deze onderwerpen hielden ook  
Quintet sterk bezig. 

Quintet bracht in 2021 een stem uit over 
10.454 bestuursvoorstellen, die een groot 
aantal verschillende onderwerpen betroffen. 
De categorieën waarover het meest werd 
gestemd hadden betrekking op het bestuur, 
gevolgd door beloning en audits/financiële 
onderwerpen.

Voorstellen van het bestuur gaan vaak over 
belangrijke kwesties die verband houden met 
het bestuur van de onderneming. Hoewel we 
vóór de meeste van deze voorstellen hebben 
gestemd, waren we soms van mening dat het 
vanuit oogpunt van de belegger beter was om 
tegen te stemmen. We hebben daarom in 13% 
van de gevallen tegen een voorstel van het 
bestuur gestemd. De redenen hiervoor lichten 
we hieronder toe.

Stemmen in de praktijk

Voorstellen waarover is gestemd per categorie 

Bestuursgerelateerd (5,800)

Beloning (1,379)

Audit/financieel (1,350)

Kapitaalbeheer (884)

Overig (117)

Administratie vergaderingen (187)

Voorstellen van aandeelhouders (312)

Ondernemingsstatuten (425)
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Tot slot stemden we in 6% van de gevallen tegen 
de benoeming van een bestuurder wanneer 
deze volgens ons niet handelde in het belang 
van de aandeelhouders. Dit was bijvoorbeeld 
aan de orde bij Volkswagen, in verband met 
het dieselschandaal, evenals andere lopende 

rechtszaken en regelgevingskwesties.

“Say on cl imate” 

Met ‘Say on climate’-voorstellen wordt 
ondernemingen gevraagd om aandeelhouders 
de mogelijkheid te geven het klimaatbeleid 
en de klimaatstrategie van de onderneming 
goed te keuren (of af te keuren). Verschillende 
wereldwijd opererende ondernemingen 
hebben dit soort voorstellen geïntroduceerd. 
We vinden dit een positieve ontwikkeling, 
omdat we van mening zijn dat dit soort 
voorstellen de focus en transparantie van 
hun klimaatveranderingsplannen, evenals de 
controle daarop door beleggers, verbetert. 

We hebben gestemd tegen klimaatstrategieën 
van het bestuur wanneer deze onvoldoende 
duidelijk of ambitieus waren. Dit gebeurde 
onder meer op de AvA van Shell en 
TotalEnergies. We betwijfelden of de strategieën 
van deze ondernemingen verenigbaar waren 
met een scenario waarin de opwarming 
van de aarde beperkt blijft tot 1,5ºC. We 
onderkenden dat de ondernemingen meer 
aandacht besteden aan klimaatverandering en 
de opwarming van de aarde, maar omdat we 
twijfels hadden over de in het plan opgenomen 
ambities en over de geloofwaardigheid van het 

plan, besloten we tegen te stemmen.

Voorstel len van aandeelhouders

In de meeste rechtsgebieden hebben 
aandeelhouders het recht om op algemene 
vergaderingen voorstellen in te dienen.  
Dit recht is een middel waardoor beleggers 
aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op het 
beleid en de werkwijze van een onderneming 
over allerlei duurzaamheidskwesties. 

Vooral in de VS is het heel gebruikelijk dat 
aandeelhouders voorstellen indienen en met 
name bij grote ondernemingen kan dat vaak 
gebeuren. Deze trend is ook in Europa in opkomst.   

We hebben vorig jaar over 312 voorstellen 
van aandeelhouders gestemd. Vaak ging het 
over belangrijke duurzaamheidskwesties en 
management teams van ondernemingen hebben 
over het algemeen de neiging om uit principe 
tegen aandeelhoudersvoorstellen te stemmen. 
Wij waren van mening dat veel van deze 
voorstellen steun verdienden en hebben in  
75% van de gevallen tegen de directie gestemd. 

Milieu- en maatschappijgerelateerde 
onderwerpen stonden voorop voor Quintet, zo 
stemden wij vóór ruim 90% van de voorstellen 
van aandeelhouders die betrekking hadden 
op dit soort onderwerpen. Dit is meer dan het 
dubbele van het sectorgemiddelde.

Beloning

We hebben 78 keer gestemd tegen een 
beloningsverslag, 51 keer tegen beloningsbeleid 
en we hebben 56 keer een adviserende stem 
uitgebracht over de beloning van bestuurders. 
Dit vertegenwoordigt het grootste deel 
van de stemmen tegen het bestuur die we 
in deze categorie hebben uitgebracht. Wij 
zijn van mening dat de beloning eerlijk en 
concurrerend moet zijn en een passende 
stimulans moet bieden voor het creëren van 
aandeelhouderswaarde op lange termijn. 
We hebben tegen beloning gerelateerde 
voorstellen gestemd wanneer de beloning van 
bestuurders volgens ons onvoldoende werd 

gekoppeld aan prestaties.

Audits/ f inanciële onderwerpen

Een overweldigende meerderheid (92%) 
van de stemmen die we uitbrachten tegen 
voorstellen van het bestuur die audits/financiële 
onderwerpen betroffen, hadden betrekking 
op de (verlenging van de) benoeming 
van de externe accountant wanneer de 
aanstellingsperiode volgens ons te lang was. 
We zijn van mening dat de externe accountant 
daadwerkelijk onafhankelijk moet zijn om een 
objectieve opinie te kunnen vormen over de 

getrouwheid van de jaarrekening.

Bestuursgerelateerd

In ongeveer 60% van de gevallen dat we 
stemden tegen bestuur gerelateerde 
voorstellen van het bestuur, was dat gebaseerd 
op het feit dat er onvoldoende aandacht werd 
besteed aan diversiteit. Het is ons beleid om 
bezwaar te maken tegen de verkiezing van 
mannelijke leden door het benoemingscomité 
wanneer vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. 
We zijn van mening dat diversiteit essentieel is 
voor een stabiel en efficiënt bestuur.

Verder had 11% van onze stemmen tegen 
door het bestuur voorgestelde bestuur 
benoemingen betrekking op de verkiezing 
van bestuurders die te veel bestuursfuncties 
stapelden. Het naar behoren uitvoeren van de 
functie van bestuurder vereist tijd en inzet en 
volgens ons is dit niet mogelijk wanneer een 
bestuurder te veel bestuursfuncties heeft.

Voorstellen waarover is gestemd per categorie 

Stemmen voor en tegen het bestuur

Beloning

Audit/financieel

Bestuur-gerelateerd

Wijziging statuten onderneming

Kapitaalbeheer

Overig

Administratie vergaderingen

Voorstellen aandeelhouders 27%

83%

86%

88%

89%

90%

93%

97%

Wel voortgang

Geen voortgang
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Ons stemgedrag bij voorstellen van aandeelhouders

Bij het stemmen over milieugerelateerde voorstellen, houden we rekening met de impact 
die ondernemingen hebben op het milieu en met de risico’s die ze kunnen lopen als ze geen 
verantwoord milieubeleid hebben. Wij zijn van mening dat bedrijven die effectief omgaan 
met milieuaspecten, hun regelgevings- en reputatierisico’s - en soms ook hun belangrijkste 
operationele risico’s - kunnen beperken, naast de positieve invloed die ze hebben op het milieu. 
Ook zijn we ervan overtuigd dat ondernemingen door duurzamer te werk te gaan, tegemoetkomen 
aan de groeiende vraag van consumenten naar milieuvriendelijker producten en diensten, zodat  
ze hun marktaandeel behouden en zelfs kunnen vergroten.

De milieugerelateerde voorstellen die we hebben gesteund betroffen onder meer voorstellen waarin 
ondernemingen werd gevraagd om de strategie beter af te stemmen op het klimaatakkoord van 
Parijs (o.a. Mitsubishi), om te rapporteren over plasticverpakkingen (o.a. Amazon en Kroger) en om 
een jaarlijkse adviesstemming over klimaatbeleid en -strategieën in te voeren (o.a. Booking.com).

Tijdens vergaderingen waar wij stemden hebben we alle voorstellen ondersteund die werden 
uitgelicht door Climate Action 100+. Deze betroffen onder meer informatieverstrekking over 
klimaat lobbyen door Delta Airlines en voorstellen voor het benoemen van een onafhankelijke 
bestuursvoorzitter tijdens de vergaderingen van Duke Energy en Dominion Energy.

Transparantie over lobbyactiviteiten

Quintet was voor het eerst mede-indiener van 

een aandeelhoudersvoorstel, over transparantie 

van lobbyactiviteiten, tijdens de AvA van de 

Amerikaanse pakketbezorgdienst United Parcel 

Service (UPS), in mei 2021. 

Samen met de andere belangrijkste indiener,  

Boston Trust Walden Company, en andere indieners, 

verzochten wij UPS meer  transparantie te bieden 

over het gebruik van middelen van UPS voor 

lobbyactiviteiten. Wij zijn van mening dat meer 

transparantie kan helpen om risico’s te beperken 

wanneer ondernemingen politiek actief worden.  

Het voorstel werd in 2021 gesteund met 26%  

van de uitgebrachte stemmen. Dit betekent  

een verbetering tegenover de steun van 24% in  

het voorgaande jaar en 16% in 2021, toen het  

voorstel voor het eerst werd ingediend tijdens  

de jaarvergadering van de onderneming. 

Vooruitlopend op de jaarvergadering van een grote 

Amerikaanse energiemaatschappij hebben wij samen 

met andere  aandeelhouders een voorstel ingediend 

waarmee de onderneming werd gevraagd meer 

transparantie te bieden over de verenigbaarheid  

van de lobbyactiviteiten van de onderneming met 

het klimaatakkoord van Parijs. Na gesprekken met de 

onderneming hebben wij besloten om het voorstel in 

te trekken, omdat de onderneming akkoord ging met 

de beoordeling van haar lobbyactiviteiten waarom 

in het voorstel werd gevraagd, in lijn met de ‘best 

practices’ die we deelden.

Wij hebben vóór ruim 90%  
van de milieu- en maatschappij- 
gerelateerde voorstellen gestemd 

Voor

Tegen

Milieu

Beloning

Governance

Maatschappelijk 98%

93%

67%

48%
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Recordaantal stemmingen  
bij grote oliemaatschappijen Maatschappelijke kwesties

Belangrijke milieugerelateerde voorstellen tijdens de AvA’s van de grootste 
geïntegreerde oliemaatschappijen stonden in de schijnwerpers, doordat steeds 
meer aandeelhouders eisen dat ondernemingen iets doen aan de dreiging van 
klimaatverandering. Wij hebben die eisen gesteund. 

Duidelijke doelstellingen formuleren 
voor vermindering uitstoot 
broeikasgassen

Tijdens de AvA van BP, Chevron, ConocoPhillips 

en Shell hebben we gestemd vóór voorstellen 

van aandeelhouders waarmee werd gevraagd 

om duidelijke doelen voor de vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen. 

We zijn van mening dat formuleren van 

absolute doelstellingen voor de vermindering 

van de uitstoot op korte, middellange en lange 

termijn aansluit bij de doelen van het akkoord 

van Parijs, de strategieën van de onderneming 

versterkt en positief zal zijn voor de activiteiten 

van de onderneming, voor de aandeelhouders 

en voor de aarde. 

Doelen voor de vermindering van de uitstoot 

van broeikasgassen kunnen helpen om de 

milieu-impact en daarmee samenhangende 

risico’s te verminderen, en kunnen zorgen voor 

vermindering van het regelgevingsrisico en 

daarmee verbonden kosten, zoals een CO2-

belasting. Ook helpen ze om de impact van 

vroegtijdige afboeking van activa door olie en 

gasmaatschappijen te verminderen, meestal 

als gevolg van strengere regelgeving. Tot slot 

kunnen ondernemingen door deze aanpak in 

een gunstiger positie komen om te profiteren 

van de toenemende vraag naar duurzame en 

groenere energie.

Mensenrechten en  
verantwoord inkoopbeleid

Tijdens de AvA van Tesla hebben we gestemd 

vóór een voorstel van aandeelhouders 

waarmee de onderneming werd gevraagd 

om opdracht te geven voor een onafhankelijk 

extern onderzoek naar de effectieve naleving 

van mensenrechten en de plicht om een 

verantwoord inkoopbeleid te voeren.

Tesla heeft uitgebreide activiteiten en is 

betrokken bij geruchtmakende controverses  

over haar arbeidsbeleid. Hoewel de 

onderneming de laatste tijd meer openheid 

biedt, onder meer over een verantwoord 

inkoopbeleid, zijn we van mening dat er meer 

informatie moet worden verstrekt over veel 

belangrijke aspecten van de activiteiten van 

Tesla die raken aan mensenrechten en dat 

aandeelhouders profijt kunnen hebben van een 

onafhankelijk onderzoek door een externe partij.

We hebben dit voorstel gesteund, want we 

verwachten dat aanname van dit voorstel voor 

beleggers meer transparantie oplevert over dit 

belangrijke onderwerp. Ook kunnen ze hierdoor 

beter beoordelen in hoeverre Tesla rekening 

houdt met deze kwesties en hoe de onderneming 

de daarmee verbonden risico’s beheerst.

De beheersing en vermindering van 
klimaatrisico’s is ongelooflijk belangrijk en  
de uitstoot van broeikasgassen is een van onze 
grootste punten van zorg. Daarom zijn wij sinds 
begin 2020 actief lid van Climate Action 100+.

Wij vinden het heel positief dat onze 
overtuigingen steeds meer worden gedeeld 
door aandeelhouders. Vóór 2021 kregen bij 
grote Amerikaanse oliemaatschappijen slechts 
drie klimaat gerelateerde voorstellen van 
aandeelhouders een meerderheid van stemmen. 
Dat aantal is inmiddels ruim verdrievoudigd. 
Tijdens de AvA van Chevron en ConocoPhillips 
stemden respectievelijk 60% en 58% van de 
aandeelhouders voor een voorstel om de 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Bij het analyseren van voorstellen over 
maatschappelijke kwesties kijken we naar 
de stakeholders - in de breedste zin - in 
de gebieden waar ondernemingen actief 
zijn. We hebben gestemd vóór voorstellen 
waarmee ondernemingen werd verzocht 
meer openheid te bieden over hun impact op 
plaatselijke stakeholders en over werknemers- 
en mensenrechten. Gezonde relaties met 
stakeholders zorgen ervoor dat een onderneming 
zo probleemloos mogelijk kan blijven functioneren.

We zijn van mening dat verbeterde 
informatieverstrekking over maatschappelijke 
onderwerpen beleggers inzicht verschaft 
in de wijze waarop ondernemingen sociale 
vraagstukken benaderen en de daarmee 
verbonden risico’s beheersen.

We hebben gestemd vóór voorstellen waarmee 
werd verzocht om meer informatieverstrekking 
op het gebied van volksgezondheid en 
veiligheid, waaronder informatie over 
productverantwoordelijkheid. We hebben 
voorstellen gesteund die betrekking hadden 
op diversiteit en gelijke behandeling. Hierbij 
ging het onder meer om voorstellen waarmee 
bij ondernemingen werd aangedrongen op een 
‘rassengelijkheidsaudit’ om de negatieve impact 
van hun activiteiten op niet-blanke stakeholders 
en gekleurde gemeenschappen te analyseren 
(o.a. Johnson & Johnson) of werd gevraagd om 
een onderzoek naar vermeend racisme binnen 
de ondernemingscultuur (o.a. PayPal en Intel) of 
voorstellen over het opstellen van een rapportage 
over eerlijke beloning van mannen en vrouwen 
en werknemers met een verschillende etnische 
achtergrond (o.a. Amazon en Intel).
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Transparantie over toegang tot Covid-19-producten

Door de uitzonderlijke situatie die de pandemie heeft veroorzaakt, hebben wij 
gestemd vóór drie voorstellen waarmee tijdens de AvA van Merck & Co, Johnson & 
Johnson en Pfizer werd gevraagd om meer transparantie over de toegankelijkheid 
van Covid-19-producten.

Toegang tot en betaalbaarheid van Covid-19-vaccins 

Tijdens de AvA van Merck & Co, Johnson & Johnson en Pfizer hebben wij gestemd vóór een voorstel waarmee 

de ondernemingen werden gevraagd informatie te verstrekken over het effect van financiële overheidssteun op 

de toegankelijkheid van Covid-19-vaccins en -geneesmiddelen. 

De ondernemingen werd hiermee verzocht om aan beleggers uit te leggen hoe de overheidssteun die zij 

hebben ontvangen van invloed is op hun beslissingen om ervoor te zorgen dat Covid-19-vaccins toegankelijk  

en betaalbaar zijn voor iedereen, ongeacht inkomen of nationaliteit.

Een belangrijk risico voor deze ondernemingen is een negatieve reactie van het publiek op een eventueel besluit 

om voor vaccins of andere middelen een zodanige prijs vast te stellen dat deze middelen minder toegankelijk 

worden, ondanks een aanzienlijke financiële bijdrage door overheden en belastingbetalers. 

Publieke verontwaardiging over een onbetaalbaar vaccin en de consequenties daarvan voor de toegankelijkheid 

voor patiënten kan de reputatie van ondernemingen schaden, leiden tot strengere wet- en regelgeving en tot 

gevolg hebben dat het einde van de pandemie en de herstart van de wereldeconomie langer op zich laten 

wachten - wat allemaal negatief is voor waardecreatie op lange termijn.
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Omdat we vermogen van cliënten beleggen 
bij andere vermogensbeheerders, gaan we 
ook met deze beheerders in gesprek om hen 
te informeren over onze visies en om inzicht te 
krijgen in die van hen. 

Voordat we een duurzaam fonds goedkeuren voor 
beleggers, beoordelen we het beleggingsproces 
op basis van diverse criteria, om er zeker van 
te zijn dat het voldoet aan onze vereisten. We 
beoordelen elk fonds in drie stappen: door 
gesprekken, vragenlijsten en analyse van de 
beleggingen. We zijn van mening dat een fonds 
alleen kan worden beschouwd als ‘duurzaam’ als 

het zich verplicht om uitsluitend op duurzame 
wijze te beleggen. Goede bedoelingen alleen zijn 
niet genoeg. Uit de beleggingen en de methodes 
voor het opbouwen van portefeuilles moet 
duidelijk blijken dat de duurzame kenmerken in 
overeenstemming zijn met de bedoeling van de 
beheerder.

Om een duurzaam karakter van de portefeuille 
te bereiken en de duurzame doelstellingen van 
de beheerder te realiseren, moet deze laatste de 
beschikking hebben over afdoende middelen en 
methodes om ervoor te zorgen dat duurzaamheid 
volledig in het fonds wordt geïntegreerd.

Bovendien stopt duurzaamheid niet op het 
moment van aankoop van een aandeel of 
obligatie. Wij zijn van mening dat engagement 
en stemmen bij volmacht voor aandelenfondsen 
cruciale middelen zijn voor het beoordelen en 
beïnvloeden van het gedrag van de entiteiten 
waarin is belegd. Bovendien dringen we er bij 
duurzame fondsen op aan om transparant te zijn 
over de wijze waarop zij duurzaamheid in hun 
portefeuilles hebben geïmplementeerd en hoe zij 
hun duurzame fiduciaire verantwoordelijkheden 
vervullen. Als een fonds niet voldoet aan onze 
minimumeisen of als wij het oneens zijn met de 
wijze waarop het fonds duurzaamheid benadert, 
gaan we hierover in gesprek. 

Zoals de onderstaande voorbeelden aangeven, 
dringen wij via actief aandeelhouderschap aan 
op positieve verandering, wat waardecreatie op 
lange termijn voor beleggingen bevordert en 
positief is voor de maatschappij en de aarde.

Belangrijkste statistieken

100% van de geselecteerde 
fondsbeheerders vulde de 
vragenlijst van Quintet in

100% van de actieve fondsbeheerders 
is geïnterviewd, naar een eventueel 
toepasselijke engagement

100% van de duurzame fondsen 
ondertekende de PRI, een bevestiging 
van verantwoorde procedures

50 duurzame fondsen geselecteerd

120 vragen gebruikt voor beoordelen 
duurzame fondsen

6 speciaal aangewezen deskundigen voor 
het selecteren van (duurzame) fondsen

Sterk toenemende 
ontbossing beteugelen

Engagement met andere vermogensbeheerders Voorbeelden van ons engagement:

Ons Fund Solutions team heeft onlangs 
een engagement gevoerd met een van 
de grootste beheerders van wereldwijde 
vastrentende portefeuilles. De dialoog 
concentreerde zich op het duurzame 
fonds dat belegt in opkomende 
markten. In augustus 2020 hebben wij 
contact opgenomen met de beheerder 
van het fonds en gevraagd of deze 
een engagement had lopen met de 
Braziliaanse overheid. De bosbranden in het 
voorgaande jaar hielden direct verband met 
de ontbossing van terreinen die vervolgens 
in brand waren gestoken. Tussen augustus 
2019 en juni 2020 werd hierdoor in totaal 
11.088 km2 regenwoud verwoest. 

Door de omvang van de beheerder 
en de belegging in Braziliaanse 
overheidsobligaties, waren we van mening 
dat de beheerder gebruik kon maken van 
zijn positie om positieve verandering tot 
stand brengen.

Een paar weken later ging de 
vermogensbeheerder, samen met het 
Noorse staatsinvesteringsfonds en andere 
beleggers een engagement aan met de 
Braziliaanse overheid. Hierbij werd onder 
meer druk uitgeoefend op de regering 
om een halt toe te roepen aan de sterk 
toenemende ontbossing.
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Datum: per december 2021.  
Betrokken fondsen: externe fondsen door Quintet geselecteerd voor haar kernproducten.

N.B.: Vorig jaar hebben we geen verslag uitgebracht over onze engagements met externe fondsen, maar waren we daar al wel actief mee bezig.  
We hebben daarom hier twee voorbeelden uit 2020 opgenomen.



De toepassing  
van verantwoorde  
werkwijzen stimuleren

In 2019 is ons fondsselectieteam in gesprek 
gegaan met twee fondsen die de Principles 
for Responsible Investment (PRI) niet hadden 
ondertekend. De PRI is de belangrijkste 
voorvechter van verantwoord en duurzaam 
beleggen ter wereld en inmiddels hebben 
3.500 partijen met ongeveer USD 100 biljoen 
aan vermogen onder beheer zich hierbij 
aangesloten. Door het ondertekenen van de PRI 
verplichten beleggers zich publiekelijk om de zes 
principes over te nemen en te implementeren en 
hiermee bij te dragen aan het ontwikkelen van 
een duurzamer wereldwijd financieel stelsel. 

Ons fondsselectieteam heeft gesprekken 
gevoerd met de beheerders van beide fondsen 
om het belang van het initiatief toe te lichten. 
Het jaar daarop heeft het eerste fonds, van 
een in Hongkong gevestigde beheerder, naar 
aanleiding van ons initiatief de PRI ondertekend. 

Het tweede fonds werd destijds lokaal gebruikt 
in Duitsland en er waren plannen om het 
fonds binnen heel Quintet te gaan toepassen. 
Wij zijn met het fonds in gesprek gegaan om 
de beheerder aan te moedigen de PRI te 
ondertekenen. Desondanks was het fonds niet 
bereid om zijn opstelling aan te passen. Wij 
hebben het fonds dan ook verwijderd uit ons 
universum, omdat het niet voldeed aan onze 
minimumeisen voor een duurzame belegging.
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Duurzaam beleggen in opkomende markten versnellen

We zijn een samenwerking aangegaan met de Europese vermogensbeheerder 
Amundi om een impuls te geven aan duurzaam beleggen in opkomende markten. 

85% van de wereldbevolking woont in een opkomende markt. Deze landen 
zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van de CO2-uitstoot en behoren tot de 
kwetsbaarste regio’s vanuit het oogpunt van klimaatverandering. Maar minder 
dan 15% van de groene obligaties wordt uitgegeven in opkomende markten.

We hebben EUR 200 miljoen aan vermogen van cliënten ondergebracht  
in Amundi Funds Emerging Markets Green Bond, waarmee de omvang van 
het fonds bijna werd verdubbeld. Dit fonds belegt in groene obligaties uit 
opkomende markten zoals Brazilië, China, India en Indonesië, en wil  
investeringen in milieuvriendelijke technologieën en diensten stimuleren.

In 2021 zijn wij in gesprek gegaan 
met de vermogensbeheersector om 
investeringen in innovatie en concrete 
positieve impact tot stand te brengen. 

We wilden de conventionele obligaties die we 
gebruikten voor het invullen van de allocatie 
aan bedrijfsobligaties in EUR, USD en valuta’s 
van opkomende landen in onze discretionaire 
portefeuilles vervangen door groene obligaties. 
Dit zijn schuldinstrumenten waarvan de opbrengst 
uitsluitend wordt gebruikt voor het financieren 
van groene projecten. Deze obligaties hebben 
beleggingskenmerken die vergelijkbaar zijn met 
die van conventionele obligaties. Er waren echter 
voor de meeste van deze subcategorieën geen 
producten beschikbaar. 

De wereldwijde markt voor groene obligaties is 
groot. Sinds de eerste uitgifte door de Europese 
investeringsbank in 2007 is er inmiddels in 
totaal ongeveer voor EUR 1 biljoen aan leningen 
uitgegeven. Voordat wij begonnen met onze 
dialoog over dit onderwerp, bestond het 
universum van exchange-traded funds (ETF) 
die beleggen in groene obligaties echter 
vooral uit producten die zich richten op de 
groene obligatiemarkt in het algemeen. Dit 
had substantiële allocaties naar leningen van 
overheden en supranationale instellingen tot 
gevolg. Ook betekende dit dat er voor beleggers 
beperkte mogelijkheden waren om specifiek te 
beleggen in groene bedrijfsobligaties, zoals die 
van Apple, PepsiCo en Visa.  

Wij zagen dit als een gemiste kans en namen 
contact op met een aantal toonaangevende 
vermogensbeheerders, om samen met hen 
nieuwe producten te introduceren.

Een doorbraak voor groene obligaties:  
Wereldwijde financiering van milieuprojecten

We zullen al deze producten opnemen in onze 
discretionaire portefeuilles, omdat wij ernaar 
streven om standaard te beleggen op basis van 
een duurzame benadering. 

ETF’s die beleggen in groene bedrijfsobligaties

In het eerste halfjaar van 2021 hebben we in nauwe samenwerking met DWS, 
een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, twee ETF’s ontwikkeld 
die beleggen in groene bedrijfsobligaties. Eén hiervan luidt in USD en de 
andere in EUR. Wij traden op als seed-belegger in deze innovatieve producten, 
die in juli werden geïntroduceerd.

Eerste actief beheerde groene obligatiefonds in USD

Wij hebben samen met Robeco het eerste Europese actief beheerde USD groene 
obligatiefonds gelanceerd. Dit fonds heeft een gediversifieerde portefeuille met 
groene obligaties die luiden in USD, levert een bijdrage aan positieve milieu-impact 
en streeft tegelijkertijd naar het realiseren van vermogensgroei op lange termijn. 
We hebben USD 125 miljoen in het fonds belegd.

Deze benadering maakt het volgens ons 
mogelijk om de mensheid en de aarde te 
ondersteunen, door het realiseren van concrete 
positieve impact op de wereld zonder dat dit ten 
koste gaat van de beleggingsresultaten.



Voor de engagement die we aangaan 
met ondernemingen waarin we voor onze 
cliënten aandelen en obligaties bezitten 
via onze huisfondsen en advies- en 
discretionaire mandaten, werken we samen 
met de toonaangevende aanbieder van 
stewardshipdiensten EOS. 

In 2021 hebben we een dialoog gevoerd 
met 752 ondernemingen over ruim 3.000 
onderwerpen en doelen.

Om te meten of we voortgang boeken en de 
doelen voor onze engagement halen, passen we 
een strategie toe die bestaat uit vier stappen. 
Wanneer we aan het begin van een engagement 
een doelstelling formuleren, stellen we mijlpalen 
vast die we willen halen:

•  mijlpaal 1: kwestie op het juiste niveau 
aangekaart bij de onderneming;

•  mijlpaal 2: de onderneming onderkent dat  
de kwestie een ernstige reden tot zorg is  
voor beleggers;

•  mijlpaal 3: ontwikkeling van een 
geloofwaardige strategie/uitdagende 
doelen voor het aanpakken van de kwestie;

•   mijlpaal 4: implementatie van een  
strategie of maatregelen om de  
kwestie de wereld uit helpen.

De voortgang richting deze doelen wordt 
regelmatig beoordeeld op basis van het 
oorspronkelijke voorstel voor de engagement. 
In 2021 hebben we goede voortgang geboekt 
met het halen van onze doelstelling voor 
engagement-activiteiten in de verschillende 
regio’s en voor de diverse thema’s. Bij 61% van 
onze engagements hebben we in ieder geval 
één nieuwe mijlpaal bereikt.

Ondernemingen aangesproken: 
geografische verdeling
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Bron: EOS. periode: 2021

Europa
300 280

Noord-Amerika

70

Opkomende en 
ontwikkelingslanden

29

Australië en 
Nieuw-Zeeland

73
Azië

Engagements met ondernemingen

Quintet is verheugd over de 
samenwerking met het ervaren team van 
Robeco, dat ons gaat helpen om onze 
duurzaamheidsstrategie verder vorm 
te geven, tegemoet te komen aan de 

behoeften van cliënten en bij te dragen 
aan een zonniger toekomst.

Jakob Stott,  
Group CEO bij Quintet,  
bij de introductie van het 
eerste actief beheerde 
groene obligatiefonds.
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In 2021 betrof 27% van de engagements het 
milieu, vergeleken met 24% in het voorgaande 
jaar. 37% van de engagements richtte zich op 
governance, gevolgd door maatschappelijke 
en ethische onderwerpen. Strategie, risico en 
communicatie waren het thema van 15% van 
onze engagements.

Het volledige scala aan onderwerpen dat 
onze partner EOS namens ons aankaart, 
vormt een afspiegeling van de steeds grotere 
verscheidenheid van duurzaamheidskwesties 
die belangrijk zijn voor ondernemingen. 

Op de volgende pagina’s lichten wij enkele  
van onze succesvolle engagements toe.

Mijlpalen: voortgang van engagement Vier thema’s voor engagement

55 85Strategie, risico 
en communicatie

123 154Governance

144 270Milieu

87 133Sociaal en ethisch

Wel voortgang

Geen voortgang
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Walt Disney Wij maakten ons zorgen over het gebrek aan 
diversiteit op bestuursniveau bij Walt Disney. 
EOS kaartte dit onderwerp in juli 2019 aan bij de 
belangrijkste onafhankelijke directeur en vroeg 
de onderneming om te overwegen om etnisch 
diverse bestuurders aan het team toe te voegen. 

In een vervolgbrief aan de belangrijkste 
onafhankelijke directeur merkte EOS namens ons 
op dat de diversiteit zowel qua ras als geslacht op 
dit niveau geringer was dan binnen de rest van 
de organisatie. Wij lichtten toe dat gevarieerde 
rolmodellen en divers leiderschap essentieel zijn 
voor het behouden en ontwikkelen van divers 
talent en moedigden de onderneming aan om 
de rapportages over diversiteit en inclusiviteit te 
verbeteren en zo blijk te geven van vooruitgang. 
De onderneming had begrip voor onze zorg, 
en legde uit dat recent een aantal senior 
medewerkers met een diverse achtergrond was 
overgestapt naar concurrenten. EOS bedankte 
de onderneming voor haar enthousiasme over 
dit onderwerp en voor haar inzet om gelijke 
en diverse vertegenwoordiging binnen de 
organisatie en binnen haar content te stimuleren. 

In februari 2020 vroeg de onderneming ons 
om feedback over haar informatieverstrekking 
over de diversiteit van het personeelsbestand. 
Wij hebben er bij Disney op aangedrongen om 
doelstellingen vast te stellen en te publiceren 
en om te overwegen verslag uit te brengen over 
beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen 
en medewerkers met een verschillende etnische 
achtergrond op alle niveaus van de organisatie. 

Eind 2020 vernamen we tot ons genoegen 
dat de onderneming verschillende personen 
met een diverse achtergrond vanuit de 
organisatie had gepromoveerd tot het bestuur. 
Daarnaast kondigde Walt Disney tijdens 
de investor call over de resultaten over het 
derde kwartaal aan dat de onderneming een 
diversiteits- en inclusiviteitsstrategie met 
zes pijlers gaat invoeren. EOS blijft namens 
ons in gesprek met onderneming over haar 
diversiteits- en inclusiviteitsstrategie en zal 
de onderneming blijven stimuleren om extra 
diversiteitsinformatie te verschaffen.

Bron: EOS
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McDonald’s EOS is in 2017 een engagement gestart met 
fastfoodketen McDonald’s over antimicrobiële 
resistentie (AMR) binnen de toeleveringsketen 
voor kip en heeft zich met name gericht op 
de voortgang met het elimineren van kritisch 
belangrijke antibiotica met de hoogste prioriteit 
(KBAHP). De onderneming loopt voorop met het 
ontwikkelen van een beleid tegen het gebruik 
van antibiotica en heeft de genoemde antibiotica 
geëlimineerd uit de toeleveringsketen voor kip 
in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Japan, 
Zuid-Korea en de VS. McDonald’s wil dat in 2027 
nergens binnen de organisatie meer kip met 
KBAHP wordt gebruikt.

McDonald’s heeft een beleid voor rundvlees 
gepubliceerd en is bezig met het ontwikkelen 
van beleid voor het gebruik van antibiotica 
binnen de toeleveringsketen voor varkensvlees. 
EOS heeft vragen gesteld over de wijze waarop 
de onderneming de reikwijdte van het beleid 
tegen het gebruik van antibiotica verder gaat 
uitbreiden en heeft onder meer gevraagd om 
het aangeven van duidelijke doelen en tijdlijnen 
voor de implementatie van dat beleid en 
uitgebreidere informatieverstrekking over de 
voortgang hiervan. Wij hebben ook gevraagd 
hoe de onderneming controleert in hoeverre 
leveranciers haar beleid naleven.

EOS adviseerde om tijdens de AvA van 2021 te 
stemmen vóór een voorstel van aandeelhouders 
over het gebruik van antibiotica. Wij hebben dit 
voorstel gesteund. Wij zijn ons ervan bewust 
dat de onderneming een voorloper is geweest 
met de ontwikkeling van beleid tegen het 
gebruik van antibiotica, maar zijn van mening 
dat uitgebreidere informatieverstrekking over 
de implementatie, reikwijdte en de impact van 
het huidige beleid voor de toeleveringsketen 
voor kip en rundvlees/zuivel de verbeteringen 
zouden helpen versnellen. Daarnaast zou dit 
naar onze mening ook meer inzicht geven in de 
economische impact van overmatig gebruik van 
antibiotica zoals gespecificeerd in het voorstel.

Bron: EOS
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Siemens 
Energy

EOS is in september 2020, voordat  
Siemens Energy AG werd verzelfstandigd, 
een engagement gestart met Siemens AG 
over klimaat gerelateerde kwesties. Na de 
verzelfstandiging zijn we in gesprek gegaan 
met de nieuwe entiteit, die het onderwerp 
werd van een engagement-initiatief van 
Climate Action 100+ (CA100+). EOS woonde 
de aandeelhoudersvergadering van februari 
2021 bij en stelde vragen over maatregelen om 
de energiesector op een lijn te brengen met 
het klimaatakkoord van Parijs en de urgente 
klimaatproblematiek aan te pakken. Wij hebben 
er bij de onderneming op aangedrongen om op 
wetenschap gebaseerde doelen te formuleren 
voor de scope 3-uitstoot. Ook hebben we 
gevraagd welke processen de onderneming 
toepaste om ervoor te zorgen dat de activiteiten 
en opstelling van externe organisaties 
waarbij de onderneming is aangesloten in 
overeenstemming zijn met de eigen activiteiten 
en opstelling over klimaatverandering.

Siemens Energy AG maakte op 22 april 2021 
de op wetenschap gebaseerde doelstelling 
waar wij om hadden gevraagd bekend. Deze 
doelstelling houdt in dat de onderneming in 
2030 klimaatneutraal wil zijn (scope 1 en 2). 
Na ons verzoek om doelen te stellen voor de 
scope 3-uitstoot, maakte de onderneming 
bekend dat in 2030 de uitstoot van 
broeikasgassen van producten binnen het gas- 
en elektriciteitssegment (scope 3) tijdens de 
hele levensduur ten opzichte van 2019 moet zijn 
verlaagd met iets minder dan een derde (27,5%). 
In 2020 heeft de onderneming ook toegezegd 
dat geen nieuwe contracten voor leveringen aan 
steenkoolcentrales zullen worden afgesloten.

In 2021 bevestigde het Science-Based Targets-
initiatief dat de vermindering van de uitstoot van 
CO2 door Siemens Energy AG bijdraagt aan het 
beperken van de opwarming van de aarde tot 
1,5°C, overeenkomstig het klimaatakkoord van 
Parijs. EOS blijft de engagement van CA100+ 
aanvoeren en richt zich daarbij op transparantie 
over lobbypraktijken en spreekt met de 
onderneming over de onafhankelijkheid  
van het audit committee.

Bron: EOS
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We oefenen het stemrecht uit dat is verbonden aan directe aandelenbelangen van onze 
huisfondsen die worden beheerd door Brown Shipley, InsingerGilissen Asset Management  
en in de Essential Portfolio Selection en Rivertree-fondsen. 

Hieronder wordt de verdeling van de stemmen die we in 2021 hebben uitgebracht weergegeven.

Bijlage 1: Stemverdeling 

Brown Shipley

InsingerGilissen Asset Management
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CATEGORIEVOORSTEL VOOR TEGEN BLANCO

Totalen 940 61 19

Audits/financiële onderwerpen 182 7 7

Bestuursgerelateerd 420 35 6

Kapitaalbeheer 149 0 0

Wijziging statuten onderneming 57 6 2

Beloning 56 10 0

Fusies en overnames 5 0 0

Administratie vergaderingen 10 0 0

Overig 29 1 0

Voorstellen van aandeelhouders: beloningsgerelateerd 3 1 0

Voorstellen van aandeelhouders: milieugerelateerd 3 0 0

Voorstellen van aandeelhouders: milieugerelateerd 7 1 3

Voorstellen van aandeelhouders: maatschappijgerelateerd 19 0 1

CATEGORIEVOORSTEL VOOR TEGEN BLANCO NIET OVER 
GESTEMD 1 JAAR

Totalen 5,599 837 49 5 4

Audits/financiële onderwerpen 645 144 4 0 0

Bestuursgerelateerd 3,182 431 14 3 0

Kapitaalbeheer 509 40 1 0 0

Wijziging statuten onderneming 238 21 4 0 0

Beloning 718 130 0 2 4

Fusies en overnames 20 1 0 0 0

Administratie vergaderingen 93 9 0 0 0

Overig 39 4 0 0 0

Voorstellen van aandeelhouders: beloningsgerelateerd 15 5 4 0 0

Voorstellen van aandeelhouders: milieugerelateerd 32 2 0 0 0

Voorstellen van aandeelhouders: gocernancegerelateerd 54 49 21 0 0

Voorstellen van aandeelhouders: maatschappijgerelateerd 54 1 1 0 0

REGIO LAND VAN HERKOMST GESTEMD

Totalen 77

Noord-Amerika 5

Verenigde Staten 5

Europa  71

Ierland 23

Luxemburg 5

Nederland 1

Verenigd Koninkrijk 42

Overig  1

REGIO LAND VAN HERKOMST GESTEMD

Totaal voor alle regio’s 439

Azië 28

Hongkong 2

Japan 26

Noord-Amerika 179

Canada 18

Verenigde Staten 161

Europa  221

België 20

Frankrijk 36

Duitsland 33

Guernsey 1

Ierland 6

Jersey 3

Luxemburg 9

Nederland 21

Noorwegen 1

Portugal 3

Spanje 18

Zwitserland 19

Verenigd Koninkrijk 51

Oceanië  10

Australië 10

Overig 1
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Essential Portfolio Selection en Rivertree-fondsen

Aanvullende Informatie
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CATEGORIEVOORSTEL VOOR TEGEN BLANCO 1 JAAR

Totalen 4,933 776 46 11

Audits/financiële onderwerpen 560 116 0 0

Bestuursgerelateerd 2,850 376 21 0

Kapitaalbeheer 400 59 6 0

Wijziging statuten onderneming 188 25 3 0

Beloning 651 163 0 11

Fusies en overnames 23 2 0 0

Administratie vergaderingen 112 2 0 0

Overig 17 2 0 0

Voorstellen van aandeelhouders: beloningsgerelateerd 14 2 3 0

Voorstellen van aandeelhouders: milieugerelateerd 13 2 0 0

Voorstellen van aandeelhouders: maatschappijgerelateerd 47 26 12 0

Voorstellen van aandeelhouders: maatschappijgerelateerd 58 1 1 0

REGIO LAND VAN HERKOMST GESTEMD

Totaal voor alle regio’s 427

Azië 26

India 1

Japan 25

Canada en Verenigde Staten 190

Canada 3

Verenigde Staten 187

Europa  204

België 44

Frankrijk 31

Duitsland 45

Ierland 21

Jersey 1

Luxemburg 2

Nederland 18

Noorwegen 13

Portugal 3

Spanje 2

Zwitserland 4

Verenigd Koninkrijk 20

Latijns-Amerika en Caraïbisch gebied  7

Bermuda 4

Kaaimaneilanden 2

 Maagdeneilanden (Brits) 1

Neem contact op met uw Client 
Advisor als u meer wilt weten over de 
duurzaamheidsambities van Quintet en hoe 
wij u kunnen helpen om uw geld te beheren 
met het oog op toekomstige generaties. 

U kunt ook nieuws vinden over onze 
duurzame aanpak op onze website  
www.quintet.com/en-gb/sustainability.

Quintet heeft zich 
aangesloten bij het 
initiatief Climate 
Action 100+.

Quintet heeft de Principles for 
Responsible Investment ondertekend.

52  |  ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP | 2021 BIJLAGE  |  53

https://www.quintet.com/en-gb/sustainability


54  |  ACTIVE OWNERSHIP  | 2022

Niet-onafhankelijke research

Dit document is aangemerkt als niet-onafhankelijke research omdat het niet is opgesteld volgens 
de juridische richtlijnen ter ondersteuning van onafhankelijk beleggingsonderzoek, waaronder het 
verbod op handelen met voorkennis van deze informatie.

Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A., een naamloze vennootschap 
volgens het recht van het Groothertogdom Luxemburg, geregistreerd bij de kamer van koophandel 
van Luxemburg onder nummer B 6.395 en gevestigd op 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg 
(‘Quintet’). Quintet staat onder toezicht van de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur 
Financier) en de ECB (Europese Centrale Bank).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en vormt geen individueel (beleggings)
advies. Beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. 
Wanneer in dit document een onderneming, product of dienst wordt genoemd, dient dit alleen te 
worden beschouwd als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat 
product of advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen die worden genomen op basis van dit 
document zijn voor rekening en risico van de belegger zelf. Het is de verantwoordelijkheid van de 
individuele belegger om te (laten) beoordelen of het product of de dienst voor hem of haar geschikt 
is. Quintet en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die het 
gevolg is van het gebruik van (enig deel van) dit document.

Alle copyrights en handelsmerken met betrekking tot dit document zijn eigendom van Quintet, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven. Het is niet toegestaan om de, volledige of gedeeltelijke, inhoud 
van dit document op enige wijze te kopiëren, in enige vorm te dupliceren of opnieuw te verspreiden, 
zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Quintet. Zie de privacy 
kennisgeving op onze website voor informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken 
(https://group.quintet.com/en-gb/gdpr).

De inhoud van dit document is gebaseerd op algemeen bekende informatie en/of door ons 
betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid 
en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud 
van dit document.

De informatie in dit document is onderhevig aan verandering en Quintet is niet verplicht om deze 
informatie na de datum van publicatie dienovereenkomstig aan te passen of bij te werken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van 
beleggingen kan fluctueren.
Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.
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