Eumedion-bestuur en directie benoemd, start met sterke
uitbreiding deelnemers
Schiphol, 20 december 2005. Vandaag is het bestuur van Eumedion (voorheen SCGOP)
geïnstalleerd. Voorts werd Rients Abma benoemd tot directeur van Eumedion.
Eumedion start met een uitbreiding met 9 nieuwe deelnemers. Daarmee heeft Eumedion
vanaf vandaag 45 institutionele beleggers die in Nederland actief zijn als deelnemers.
Deze hebben in totaal ongeveer 800 miljard euro aan belegd vermogen onder beheer.
Dit betekent een verdubbeling van het belegd vermogen van de voormalige SCGOPdeelnemers. Eumedion is dé belangenbehartiger van institutionele beleggers voor de
bevordering van goed ondernemingsbestuur.

Het bestuur van Eumedion bestaat uit de volgende personen:
•

Roderick Munsters (ABP), voorzitter

•

Ronald Florisson (Robeco), vice-voorzitter

•

Albert Akkerman (SPF Beheer), secretaris

•

Fons Lute (Blue Sky Group), penningmeester

•

Henk Breukink (F&C)

•

Peter Bronkhorst (Stichting Shell Pensioenfonds)

•

Maes van Lanschot (ING Investment Management)

•

Eric Uijen (Pensioenfonds Horeca & Catering)

Het Eumedion-bestuur liet tijdens de vergadering een aantal nieuwe deelnemers formeel
toe tot Eumedion:
•

ABN AMRO Asset Management

•

Merrill Lynch Investment Managers

•

AZL Vermogensbeheer BV

•

SNS Asset Management

•

Hermes Investment Management Ltd

•

Kempen Capital Management

•

Loyalis

•

Teslin Capital Management

•

ActivInvestor Management BV

Op 4 oktober 2005 zijn F&C, ING Investment Management en Robeco reeds
toegetreden.

Over Eumedion
Eumedion is per 1 januari 2006 de opvolger van de Stichting Corporate Governance Onderzoek
voor Pensioenfondsen (SCGOP). Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten
institutionele beleggers op het terrein van corporate governance. Eumedion stelt zich ten doel het
vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland gevestigde institutionele beleggers onderhouden
en doorontwikkelen van goede corporate governance en het bevorderen van de acceptatie en
naleving van standaarden hiervan door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele
beleggers, met name in Nederland en Europa.

Voor nadere informatie:
Rients Abma, 06-53261876
e-mail: rients.abma@eumedion.nl
www.eumedion.nl

