
 

Garmt Louw nieuwe voorzitter Eumedion 

 

Den Haag, 2 januari 2017 – Garmt Louw, bestuursvoorzitter van Stichting Shell Pensioenfonds 

en van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting, is door het Algemeen bestuur van Eumedion 

benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van Eumedion. Garmt Louw (1952) volgt Peter 

Borgdorff op, die tot 31 december 2016 voorzitter van Eumedion was. Peter Borgdorff 

(directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn) bereikte zijn maximale, statutaire 

benoemingstermijn van zes jaar in het bestuur van Eumedion. 

 

Garmt Louw werd in december 2013 – op voordracht van Shell Asset Management Company – 

benoemd tot bestuurslid van Eumedion en was sinds december 2014 vicevoorzitter van het 

Eumedion-bestuur. Garmt Louw: “Ik kijk er naar uit om het bestuur voor te zitten van een organisatie 

die de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de dialoog 

tussen ondernemingsbestuur en aandeelhouders, aan de verhoging van de participatiegraad van 

aandeelhouders aan de besluitvorming op de Nederlandse aandeelhoudersvergaderingen en aan het 

maatschappelijk verantwoord beleggen door institutionele beleggers. Ik wil de door de vorige 

voorzitter ingezette lijn continueren en zou de komende jaren graag een verdiepingsslag aanbrengen 

in zowel de kwaliteit van de dialoog tussen onze deelnemers en de individuele ondernemingen als die 

van het verantwoord beleggen door onze deelnemers.” 

 

Garmt Louw trad in 1977 in dienst bij Shell en heeft zijn loopbaan grotendeels in Human Resources 

(HR) doorlopen, met perioden in Nederland, Gabon en Hong Kong Van 2002 tot 2004 was hij buiten 

Shell werkzaam als Group HR Director bij ABN AMRO; in deze periode was hij ook voorzitter van ABN 

AMRO Pensioenfonds. In 2004 keerde hij terug naar Shell. Sinds februari 2010 is Garmt Louw 

voorzitter van het bestuur van de Stichting Shell Pensioenfonds. Daarnaast is hij momenteel lid van de 

Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds Achmea. 

 

Het Algemeen bestuur van Eumedion is sinds 1 januari 2017 als volgt samengesteld: 

Garmt Louw (Shell Pensioenfondsen), voorzitter 

Marcel Jeucken (PGGM), vicevoorzitter 

Claudia Kruse (APG Asset Management), secretaris 

Erik Breen (Triodos Investment Management), penningmeester 

Marcel Andringa (PME) 



Amra Baliç (BlackRock) 

Rogier Krens (Achmea Investment Management) 

Edith Siermann (Robeco) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Over Eumedion 

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van corporate governance 

en duurzaamheid. 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 70 Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan € 

5000 miljard aan belegd vermogen onder beheer.  

 

Voor nadere informatie: 

Rients Abma, directeur, tel. 06-53261876 

e-mail: rients.abma@eumedion.nl 

www.eumedion.nl 
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