VERSLAG ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP
Actief aandeelhouderschap betekent dat we als aandeel- en obligatiehouders invloed gaan uitoefenen op de
praktijken en/of zakelijke strategieën van een bedrijf inzake Ecologie, Sociaal welzijn en Governance (ESG). Er kan
immers mogelijk toegevoegde waarde worden gecreëerd voor aandeelhouders, het bedrijf, mensen en de planeet.
Actief aandeelhouderschap neemt doorgaans de vorm aan van een dialoog met het management (engagement) en
het stemmen op de algemene jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (stemmen).
Door ervoor te zorgen dat de praktijken evolueren naar een duurzamer model, kan Quintet de economische waarde
van bedrijven verhogen. Wij geloven dat we als belegger en vermogensbeheerder de invloed die wij hebben actief
kunnen uitoefenen. Dat sluit aan bij zowel onze fiduciaire verantwoordelijkheid ten aanzien van onze cliënten als bij
onze doelstelling om een duurzaam bedrijf te zijn.

ENGAGEMENT
Tijdens het eerste kwartaal van 2020 ging onze partner, EOS at
Federated Hermes, een engagement aan met 294 bedrijven in onze
naam,
en
dat
voor
853
ecologische,
sociale
en
governanceproblemen en -doelstellingen. Hieronder geven we het
engagement weer per thema:
In januari 2020 werd Quintet lid van
Climate
Action
100+.
Deze
organisatie is een vooraanstaand
collectief voor beleggers, dat wil
bereiken dat de grootste uitstoters
van broeikasgassen ter wereld de
nodige maatregelen nemen om de
klimaatverandering tegen te gaan.
Dit is een logische stap om onze
planeet te beschermen, en we
erkennen het belang van het
klimaatrisico
voor
onze
beleggingen.
Als ondertekenaar verbinden wij
ons ertoe om het engagement aan
te gaan met bedrijven zodat zij het
nodige doen om de uitstoot van
broeikasgassen terug te dringen.
Quintet heeft ook de Principes voor
Verantwoord Beleggen van de
Verenigde Naties ondertekend. Wij
scharen ons achter de zes
principes, inclusief Principe 2, dat
stelt:
“Wij
zullen
actieve
aandeelhouders zijn en rekening
houden
met
ESGaangelegenheden
in
ons
aandeelhouderschap, beleid en
praktijken”.
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STEMMEN
Sinds januari 2020 heeft Quintet gestemd voor meer dan 6.400 resoluties op meer dan 400
aandeelhoudersvergadering over de hele wereld. Bij elke stembeslissing houden we rekening met ecologische,
sociale en governancepraktijken. Onze stemmen vormen een aanvulling op ons engagement en worden
aangestuurd door onze Actief Aandeelhoudersbeleid.

Bron: Glas Lewis, punt: 01/01/2020 – 01/06/2020

Voorbeelden van de manier w aarop onze stemmen ecologische en
sociale praktijken verbeteren:
Op de aandeelhoudersvergadering van Total S.A. ondersteunden wij
een resolutie die vroeg dat het bedrijf zijn statuten zou aanpassen, en
dat er een jaarlijks verslag zou komen over zijn compliance met het
Klimaatakkoord van Parijs, inclusief doelstellingen om de
broeikasgasuitstoot te verminderen.
Wij denken dat het vastleggen van absolute doelstellingen om de
uitstoot te verminderen op middellange en lange termijn ervoor zal
zorgen dat de langetermijnstrategie van het bedrijf aansluit bij de
doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, wat ten goede zal
komen van het bedrijf, de aandeelhouders en de planeet. Wanneer we
een strategie op punt stellen en uitvoeren die aansluit bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, sluit dat
ook aan bij het engagement van Climate Action 100+ waarvan we lid zijn.
Op de algemene vergadering van Facebook ondersteunden wij een resolutie
die voorstelde dat het bedrijf zou rapporteren over het toegenomen risico van
seksuele uitbuiting van kinderen als gevolg van end-to-end versleuteling. Het
bedrijf wil end-to-end versleuteling namelijk uitbreiden. Hierdoor zal het een
stuk moeilijker worden om content rond seksueel kindermisbruik op te sporen
op de sociale media. En kunnen misdadigers mogelijk meer onder de radar
blijven. Deze risico's werden erkend door talrijke kinderbeschermingsverenigingen, juridische overheidsinstanties en de CEO van het bedrijf. Wij
denken dat de resolutie mensen zal geruststellen dat het bedrijf de risico's wil
beperken die gepaard gaan met het toenemende aantal versleutelde
communicatiediensten die het bedrijf aanbiedt.

Wil u meer informatie over ons actief aandeelhouderschap?
Bezoek onze website (https://www.quintet.com/) of contacteer ons via e-mail (info@quintet.com).
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Deze CIO Update is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De verklaringen en standpunten in dit
document zijn gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen en zijn die van Quintet Private Bank
(Europe) S.A. Deze CIO Update is geldig vanaf 16 juni 2020 en kan worden veranderd. De inhoud is van
algemene aard en is geen advies op juridisch-, boekhoudkundig-, fiscaal- of beleggingsgebied. Beleggers
moeten er rekening mee houden dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst
en dat de waarde van beleggingen kan stijgen of dalen. Veranderingen in de wisselkoersen kunnen ertoe leiden
dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt. © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2020.
Alle rechten voorbehouden.
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