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Evaluatie stemseizoen 2019:
VS & Canada
	Beleggers leggen de lat hoger voor Amerikaanse en Canadese bestuurders, in
het bijzonder voor wat betreft diversiteit. Het aantal bestuursbenoemingen van
vrouwen bereikt recordhoogte in de VS.
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	Groeiend verzet tegen topbeloningen afspiegeling van slechte afstemming in de
hele markt en minder tolerantie voor “poor practices”.
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	Ook dit jaar weer meer aandeelhoudersmoties over milieu en maatschappij
in plaats van corporate governance. Hiermee is een omslag gekomen in de
langetermijntrend. De omvang van de steun was groter dan ooit.

Contact

	Ondertussen zijn er steeds minder moties over corporate governance (aantallen
en steun). Ondernemingen nemen vrijwillig algemeen erkende best practices
over (zoals stemmen op afstand oftewel ‘proxy access’).

+ 31 (0)20 582 3758
Infonl@bmogam.nl
bmogam.nl
	bmo-global-asset-management
Nederland

Bijna driekwart van de algemene vergaderingen van aandeelhouders (AvA’s)
van Amerikaanse en Canadese ondernemingen is ergens tussen april en juni
gehouden. Genoeg materiaal om onze visie te delen over de belangrijkste trends
in het stemseizoen. We baseren ons daarbij op de uitslagen van door de directie in
stemming gebrachte voorstellen (veelal in de vorm van bestuurdersbenoemingen en
-beloningen), naast een evaluatie van de moties die door de aandeelhouders over
diverse duurzaamheidskwesties zijn ingediend.

Bestuurdersverkiezingen: beleggers verwachten meer en dringen aan op
diversiteit
Was het in het verleden bij veel Amerikaanse en Canadese bedrijven nog gebruikelijk
om bestuurders periodiek voor herbenoeming voor te dragen, tegenwoordig is de
herverkiezing van alle bestuurders op jaarbasis steeds gebruikelijker. Dit is een
welkome ontwikkeling. De aandeelhouders krijgen op deze manier een kans om
eventuele zorgen over een individuele bestuurder aan te kaarten. De gewoonte leidt
tot een groot aantal bestuurdersvoordrachten. In 2019 bedroeg het gemiddelde niveau
van de steun voor benoemingen ruim 98%. Meer dan 99,5% van de bestuurders is met
een meerderheid van stemmen herkozen.
Die totaalcijfers maskeren echter een belangrijke trend. De zorg van de beleggers richt
zich veelal namelijk op specifieke bestuurders en niet zozeer op alle bestuursleden
tegelijk. Het aantal bestuurdersbenoemingen waartegen flink verzet was (gedefinieerd
als meer dan 20% van de stemmen tegen) steeg voor het vierde jaar op rij. Het
percentage voordrachten waartegen ernstig bezwaar werd gemaakt, was met 5,8% het
hoogst sinds 2010.1
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Hieruit blijkt hoeveel hoger de verwachtingen onder een
groeiend aantal beleggers is geworden voor wat betreft
de onafhankelijkheid, beschikbaarheid, diversiteit en
verantwoording van de mensen die zitting hebben in
een bestuur.
Opvallend is ook dat deze ontwikkeling zich voltrekt ondanks
het dalende aantal tegenstemadviezen van de belangrijkste
volmachtadviesbureaus. Daaruit kan worden opgemaakt
dat meer beleggers een eigen stembeleid volgen. En dat de
verwachtingen hoger liggen.
Op het gebied van de genderdiversiteit zat het tempo er nog
goed in: ook in 2019 ging het aantal vrouwen in het bestuur
verder omhoog. In de VS werd een nieuw record geboekt: van
de nieuwe benoemingen was 45% vrouw. In juli kondigde
ook het laatste alleen uit mannen bestaande bestuur in de
S&P500 (Copart Inc.) de benoeming aan van een vrouw. Toch
zijn er nog honderden kleinere bedrijven in de Russell 3000
waar van diversiteit geen sprake is. In de TSX Composite is het
aandeel bedrijven met alleen maar mannen in het bestuur
licht gedaald, naar 2%. Maar bij bijna de helft van de Canadese
bedrijven die niet tot die index behoren, zit er niet één vrouw
in het bestuur.
Op achterblijvers werd de druk opgevoerd. Beleggers richtten
hun pijlen op de benoeming van individuele bestuurders
met verantwoordelijkheid voor het bestuursbeleid, vaak de
voorzitter van de nominatiecommissie. In sommige gevallen
liep die tegenstem op tot meer dan 25% van de uitgebrachte
stemmen tegen de persoon met deze functie in een
onderneming met alleen maar mannen in het bestuur.

Remuneratie: marktbrede slechte afstemming
zichtbaar in stemresultaat
Beleggers bij Amerikaanse bedrijven boden in 2019 flink verzet
(gedefinieerd als meer dan 20% van de stemmen tegen) tegen
meer beloningsvoorstellen (bij 8,0% van de AvA’s) dan sinds de
verplichte introductie van ‘say on pay’ in 2011. Ook in Canada
was 2019 een recordjaar voor belangrijke oppositie (10,6% van
de AvA’s)2.
De meest gangbare reden blijft de slechte afstemming
tussen de topbeloningen en de prestaties van het bedrijf. Ter
illustratie: de mediaan van de totale CEO-beloning in de S&P
500 groeit elk jaar en bedroeg over 2018 een recordbedrag
van $ 12 miljoen, ondanks dat de index in diezelfde periode op
een negatief rendement van 6,6% staat. Andere zorgpunten
zijn en blijven slechte informatie over doelstellingen,
ongegronde buitengewone aandelentoekenningen en al te
riante vertrekregelingen. Beleggers leggen de lat voor hun
steun hoger. Net als bij de bestuurdersbenoemingen komt deze
stevigere opstelling tegen de achtergrond van minder ‘tegen’aanbevelingen van volmachtadviesbureaus. Dat betekent dat
beleggers ook de topbeloningen doordachter evalueren.
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Het aantal vrouwen dat zitting heeft in een bestuur
is in 2019 gegroeid. Het percentage vrouwelijke
nieuwe benoemingen kwam in de VS uit op een
record van 45%.
In Canada is inspraak van beleggers over de topbeloningen
niet bij alle ondernemingen verplicht. Toch staat de vrijwillige
invoering van een dergelijke ‘say on pay’ steeds vaker op de
agenda (in 2019 bij 71% van de bedrijven in de TSX Composite).
De rest heeft binnenkort ook geen excuus meer: in juni krijgen
de wijzigingen in de Canada Business Corporations Act (CBCA)
koninklijke bekrachtiging. In die wet zijn eisen geformuleerd
voor een jaarlijkse stem over de beloningsregeling bij
‘voorgeschreven ondernemingen’.
Hoewel nog moet worden bepaald welke ondernemingen
hieronder gaan vallen, voorzien we dat de nieuwe regel
vrijwillig breed wordt overgenomen, ongeacht de uitkomst.

Aandeelhoudersmoties met sociaal of milieuthema:
gevestigd, ‘ondersteund’ en effectief
Ook in 2019 is het patroon bevestigd dat zich al drie jaar
aftekent: het aantal bij Amerikaanse jaarvergaderingen in
stemming gebrachte aandeelhoudersmoties over milieu
en maatschappij ligt aanzienlijk boven dat over corporate
governance, een omslag in de langetermijntrend. De feitelijke
onderwerpen zijn niet anders dan vorig jaar: het gangbaarst
zijn moties over politieke donaties (93), gevolgd door milieu,
hoofdzakelijk het klimaat (64) en human capital management
(54). Wel is de ranglijst veranderd: milieu daalde van de
eerste naar de tweede plaats doordat het aantal in stemming
gebrachte moties over klimaatverandering dit jaar aanzienlijk
is gedaald. Dit was het gevolg van enerzijds een toename van
het aantal door ondernemingen overgenomen voorstellen
(en het feit dat de motie dus vóór de jaarvergadering is
ingetrokken). Anderzijds heeft de Amerikaanse Securities
Exchange Commission (SEC) dit jaar 45% van alle verzoeken
om een motie te schrappen goedgekeurd. Dat is het hoogste
percentage in vijf jaar.
Per saldo bereikte het intrekkingspercentage voor alle
aandeelhoudersmoties in 2019 een hoogtepunt: van de
ingediende voorstellen heeft bijna de helft de uiteindelijke
stemming niet gehaald. Dit is eens te meer een bewijs dat
bedrijven meer bereid zijn met de indieners in gesprek te
gaan en afspraken te maken. Op die manier vermijdt men de
oncomfortabele positie of het ongemak van een stemming
over het bewuste onderwerp.
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Het percentage met corporate
governance samenhangende
moties dat op aanzienlijke steun
kon rekenen, is in 2019 gedaald.
Wel is die steun nog altijd groter
dan voor sociale en milieumoties.

Meerderheidssteun voor sociale en milieuonderwerpen in 2019
Onderwerp motie

Onderneming

Stemresultaat

Advies
management

Stem BMO GAM

Rapportage mensenrechten

GEO Group

87,9%

Voor

Voor

Informatieverschaffing lobbying

Mallinckrodt

79,7%

Voor

Voor

Rapportage opiatenrisico

Mallinckrodt

78,9%

Onthouding

Voor

Rapportage opiatenrisico

Walgreens Boots Alliance

60,5%

Tegen

Voor

Informatie politieke donaties

Alliant Energy

54,3%

Tegen

Voor

Informatie politieke donaties

Cognizant Technology Solutions

53,6%

Tegen

Voor

Informatie politieke donaties

Macy's

53,1%

Tegen

Voor

Behalve dat ze frequenter worden, kunnen deze moties ook op
steeds meer steun rekenen, al halen ze doorgaans nog niet de
benodigde meerderheid om echt te worden aangenomen. In
2019 kreeg bijna de helft aanzienlijke steun (gedefinieerd als
meer dan 30% van de stemmen vóór). Dat ligt hoger dan in
2018 en is een enorme sprong ten opzichte van de cijfers voor
2010, toen er maar 1 van de 10 moties op aanzienlijke steun
kon rekenen.
Twee belangrijke factoren die aan deze ontwikkeling ten
grondslag liggen: allereerst worden sociale en milieukwesties
gezien als relevanter voor een bredere groep beleggers,
terwijl het stigma dat van oudsher op dit soort moties rustte,
grotendeels achterhaald is. Ten tweede worden ook de indieners
van dit soort moties beter in het formuleren van een voorstel dat
niet al te prescriptief is maar zich richt op onderwerpen die van
belang zijn voor de bedrijfsresultaten.
Ondanks bijna een verdubbeling van het aantal
aandeelhoudersmoties dat dit jaar in Canada is ingediend,
bevestigden de moties die over milieu en maatschappij gaan de
3

langetermijntrend, namelijk dat deze in Canada op minder steun
kunnen rekenen dan in de VS. De reden is dat een dergelijke
motie vaker door een belangengroepering wordt ingediend in
plaats van door een gevestigde belegger in de onderneming.
Moties zijn in Canada ook vaak prescriptiever dan in Amerika:
er is hier geen effectentoezichthouder die als scheidsrechter
optreedt (en moties kan afwijzen).

Voorstellen corporate governance: weinig succes door
ingraven beide kanten
Het percentage aandeelhoudersmoties over corporate
governance dat in 2019 op aanzienlijke steun kon rekenen (meer
dan 30% van de stemmen vóór) daalde dit jaar. Met 58% was
dit nog altijd hoger dan bij moties over milieu en maatschappij
(48%). Ook het intrekkingspercentage (22%) lag meer dan de
helft onder dat voor de sociale en milieuvoorstellen. 3
Net als in voorgaande jaren waren de moties in deze categorie
ook minder uiteenlopend dan bij sociale en milieuvoorstellen: de
meest gangbare thema’s voor 2019: onafhankelijke voorzitters,
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Hoe nu verder in 2020?

stemmen bij supermeerderheid en schriftelijke toestemming.
Stemmen bij volmacht (‘proxy access’), een onderwerp dat
in 2016 en 2017 de agenda domineerde, haalde dit jaar
niet eens de top drie. Dat komt omdat dit inmiddels alom
geaccepteerd is in het Amerikaanse bedrijfsleven. Van de
S&P500 heeft 72% nu proxy access. Datzelfde geldt voor
voorstellen voor de declassificatie van het bestuur, die rond
2013 een piek bereikten. Die moties zijn inmiddels zeldzaam,
want ook aan dit soort verzoeken hebben de meeste
ondernemingen inmiddels gehoor gegeven.

Het stemseizoen is grotendeels achter de rug. Met de planning
voor de jaarvergaderingen van 2020 wordt ernst gemaakt, zowel
bij de ondernemingen zelf als bij de beleggers. Die laatste
groep werkt het stembeleid bij en buigt zich over in te dienen
aandeelhoudersmoties. De kwaliteit van de bestuurders en de
afstemming van de beloningen op de prestaties blijven onder
een vergrootglas liggen. Wij hopen dat de ondernemingen iets
van 2019 hebben geleerd en zaken proactief veranderen om zo
tegenstand van beleggers de pas af te snijden.

Het totaalbeeld voor moties over corporate governance is
dat van een patstelling tussen beleggers en bedrijven. De
meeste punten waar beleggers het wel over eens zijn, zijn
inmiddels door de meeste bedrijven wel ingevoerd. Wat
resteert, is een aantal problemen waarop beleggers zich
doorgaans hebben ingegraven en over het algemeen op
basis van ideologie over stemmen (en waarin op jaarbasis
weinig beweging zit). Een goed voorbeeld is de benoeming
van een onafhankelijke voorzitter. Wij zijn daar een
voorstander van, maar dit punt stuit in de lokale markt op
veel weerstand.

Een kenmerk van 2020 kan zijn dat sociale en
milieuproblematiek op grote schaal in het stembeleid worden
opgenomen, niet alleen via aandeelhoudersmoties maar ook
omdat beleggers hun onvrede over belangrijke kwesties (in het
bijzonder over klimaatverandering) beginnen af te reageren
op bestuurdersbenoemingen. Een ding is duidelijk: naarmate
de redenen voor een tegenstem toenemen, wordt het belang
van een dialoog tussen bedrijven en beleggers ook steeds
groter. In plaats van een moment voor confrontatie wordt de
jaarvergadering dan een manier om samen aan vooruitgang
te werken.

Hoe heeft BMO Global Asset Management gestemd?
Hoewel ons stemgedrag bij bestuursmoties en aandeelhoudersmoties op jaarbasis relatief ongewijzigd is, groeit de oppositie
tegen de beloningen. Hieruit blijkt een toenemende zorg over de afstemming en in het algemeen slechte practices.
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Belangrijkste risico's
De waarde van de beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten
kunnen zowel dalen als stijgen als gevolg van markt- of valutabewegingen
en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet
terugkrijgen.
REO en het “reo”-logo zijn geregistreerde handelsnamen van BMO Asset
Management (holdings) plc. Het recht op deze handelsnamen alsmede het
gebruik daarvan is exclusief voorbehouden aan BMO Asset Management
(holdings) plc.
Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch
een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of verkopen van specifieke
beleggingsproducten of –diensten. De informatie, meningen, schattingen
en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan
redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder
moment kunnen wijzigen.
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Hoe BMO Global Asset Management
u kan helpen
BMO Global Asset Management
neemt materiële ESG-kwesties op in
zijn beleggingsprocessen voor alle
activaklassen. Wij bieden ook een
assortiment Responsible Funds aan,
fondsen die beleggen in bedrijven die
duurzaam opereren en bedrijven uitsluiten
die niet voldoen aan onze ethische en
ESG-criteria, en onze reo®-dienstverlening
op het gebied van engagement en
stemrecht voor wereldwijde aandelen- en
krediettransacties.
Best ESG Research Team 2018
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