Eumedion steunt bevindingen Monitoring Commissie
•

Beloningsbeleid weinig inzichtelijk; terecht speerpunt Eumedion

•

Institutionele beleggers blijven achter bij naleving codebepalingen;
verbetering verwacht in 2007

Schiphol, 20 december 2006. Eumedion onderschrijft het beeld dat de Code Tabaksblat
goed wordt toegepast door de beursgenoteerde ondernemingen. Zij signaleerde de hoge
toepassingspercentages al bij de publicatie van de evaluatie van het afgelopen
aandeelhoudersvergaderingenseizoen in juni 2006. Eumedion voelt zich door de
Monitoring Commissie gesterkt in het opvoeren van het beloningsbeleid als speerpunt
voor 2007. De Monitoring Commissie geeft aan dat het beloningsbeleid, evenals vorig
boekjaar, één van de twee terreinen is waar de toepassing minder dan gemiddeld is. Eind
oktober heeft Eumedion 30 aanbevelingen voor beursgenoteerde ondernemingen
gepubliceerd om tot een betere en inzichtelijker beloningsstructuur te komen. Eumedion
herkent zich ook in het beeld dat de institutionele beleggers achterblijven met de
rapportage over de naleving van de codebepalingen die tot hen zijn gericht. Zij betreurt dit.
De in september 2006 gepubliceerde Eumedion-handleiding bij de uitleg van de
codebepalingen en de wettelijke verankering van de “pas toe of leg uit”-regel per 1 januari
2007 zullen volgens Eumedion positieve effecten hebben voor de nalevingspercentages in
2007. Dit stelt Eumedion in een eerste reactie op het vanmiddag gepubliceerde monitoring
rapport van de Commissie Frijns.

Eumedion vindt het zorgelijk dat in de meerderheid van de gevallen de controleerbaarheid van de
gegeven uitleg bij de afwijking van codebepalingen te wensen overlaat. Hierdoor kan de
algemene vergadering van aandeelhouders haar toetsende functie ten aanzien van de
toepassing van de codebepalingen en de gedegenheid van de verschafte uitleg bij niettoepassing niet vervullen. Daarom verwelkomt Eumedion de oproep van de Monitoring

Commissie aan beursgenoteerde ondernemingen om in het komende boekjaar aandacht te
besteden aan de begrijpelijkheid en controleerbaarheid van de gegeven uitleg.

Ook is Eumedion positief over het consultatiedocument over de rol van aandeelhouders en het
toepassingsbereik van de Code dat de Monitoring Commissie tegelijkertijd met het monitoring
rapport heeft gepubliceerd. Zij vindt dat de Monitoring Commissie hiermee goed inspeelt op de
huidige maatschappelijke discussie over het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en
het machtsevenwicht dat is ontstaan tussen bestuur, raad van commissarissen en de
aandeelhoudersvergadering. Daarnaast waardeert Eumedion het dat de Monitoring Commissie
het Eumedion speerpunt over de organisatie van de aandeelhoudersvergadering aan de orde
stelt en de meeste onderdelen van dit speerpunt kan steunen. Eumedion is verheugd dat de
Monitoring Commissie van mening is dat een dialoog tussen onderneming en aandeelhouders
buiten de AVA nuttig kan zijn. “Zulke gesprekken kunnen de ondernemingsleiding en beleggers
dichter tot elkaar brengen en kunnen tot een meer open discussie met een breder karakter leiden
dan wanneer deze binnen de aandeelhoudersvergadering zou worden gevoerd”, aldus de
Commissie. Ten slotte deelt Eumedion de opvatting van de Monitoring Commissie dat de
vennootschap in staat moet worden gesteld om de identiteit van de aandeelhouder te
achterhalen, maar wil hier tegelijkertijd aan toe voegen dat ook de (mede)aandeelhouder dit moet
kunnen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Over Eumedion
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. Eumedion heeft 51
institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal ongeveer 850 miljard euro aan belegd
vermogen onder beheer.
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