
 
 

Deelname aandeelhouders aan besluitvorming AVA historisch hoog 
Eumedion publiceert evaluatie van het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2007 
 

• Opkomst AVA’s van “AEX-ondernemingen” stijgt met gemiddeld 17% naar 42,5% 

• Internationalisering aandeelhoudersbestand stokt op gemiddeld 75% 

• Beloningsbeleid nog weinig inzichtelijk en structuur sluit (nog) niet aan op lange 
termijndoelstellingen en –waardecreatie 

• Korte termijn bonus bestuurders overtreft nog steeds lange termijn bonus 

• Vraagtekens rond regiefunctie en vasthoudendheid raad van commissarissen in “kritieke” 
situaties 

 

Schiphol, 27 juni 2007. Eumedion is verheugd dat steeds meer aandeelhouders deelnemen aan de 

besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering (AVA). Voor het eerst in de geschiedenis wordt op 

de aandeelhoudersvergaderingen van de grootste beursgenoteerde ondernemingen (“AEX-

ondernemingen”) meer dan 40 procent van de stemmen uitgebracht. Dit blijkt uit de evaluatie van het 

afgelopen jaarverslagen- en aandeelhoudersvergaderingenseizoen, die Eumedion vandaag heeft 

gepubliceerd.  

 

De toenemende betrokkenheid van aandeelhouders wordt door Eumedion als positief ervaren, omdat 

hierdoor een meer representatieve besluitvorming ontstaat. Belangrijke redenen van de hogere 

opkomst kunnen zijn: 

- de eerdere publicatie van de agenda en de vergaderstukken; 

- de vervroeging van de zogenoemde registratiedatum om te bepalen wie mag stemmen; 

- het gebruikmaken van elektronische communicatiemiddelen. 

 

Eumedion is minder positief over de ontwikkelingen ten aanzien van de structuur van het 

beloningsbeleid en constateert dat de korte termijn bonus vaak hoger is dan de lange termijn bonus. 

Institutionele beleggers vinden juist dat er naar bestuurders juist een prikkel moet uitgaan om zich op 

de lange termijn gevolgen van hun werkzaamheden te richten. Voorts vindt er vaak uitkering van de 

lange termijn bonus plaats, terwijl de onderneming beneden de mediaan van haar belangrijkste 

concurrenten presteert. Bovendien is de uitleg van het wel of niet voldoen aan prestatiecriteria over 

het algemeen vaag. Eumedion zal er bij de beursgenoteerde ondernemingen op blijven aandringen 



dat een betere aansluiting wordt gevonden tussen beloning en de lange termijn doelstellingen van de 

onderneming. 

 

Eumedion plaatst verder vraagtekens bij de regiefunctie en vasthoudendheid van de raad van 

commissarissen in voor de onderneming “kritieke” situaties. Eumedion vraagt zich af wat hiervan de 

oorzaken zijn en vraagt de Commissie Frijns om dit te onderzoeken. Een dergelijk onderzoek zou 

passen binnen het reeds door de commissie Frijns aangekondigde onderzoek naar de samenstelling 

van de raad van commissarissen.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 60 binnenlandse en buitenlandse institutionele 

beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 1000 miljard euro aan belegd vermogen onder beheer.  

 

Voor nadere informatie: 

Rients Abma, directeur Eumedion, tel. 06-53261876 

e-mail: rients.abma@eumedion.nl
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