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1. Inleiding
1.1 Algemeen
AVB licht in het onderhavige document toe hoe zij in haar rol als (collectief en individueel)
vermogensbeheerder namens beleggers stemrechten heeft uitgeoefend en of gebruik is gemaakt
van stemadviseurs. Ook wordt er een toelichting op de belangrijkste stemmingen gegeven.
Hiermee sluit AVB aan bij de eisen van de herziene aandeelhoudersrichtlijn (2017/828 EU). Voor het
aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid, kunt u terecht op de website van AVB:
1.2 Scope
Het stemverslag is van toepassing op de aandelen voor zowel individueel vermogensbeheer als de
beleggingsfondsen van AVB (collectief vermogensbeheer), te weten hieronder:
- ASR Euro Aandelen Pool;
- ASR Euro Aandelen Basisfonds;
- ASR Euro Aandelen Fonds;
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds;
- ASR ESG IndexPlus Institutioneel Amerika Aandelen Basisfonds; en
- ASR Duurzaam Institutioneel Nederlands Aandelen Fonds.
AVB besteedt het vermogensbeheer van het ASR Fonds Aandelenfonds, het ASR Fonds Europafonds en
het ASR SRI Meerwaarde Aandelenfonds uit aan BNP Paribas Asset Management Belgium S.A. en volgt
hierbij het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van BNP Paribas Asset Management Belgium S.A. Het
stemverslag kunt u vinden op de website van BNP Paribas Asset Management Belgium S.A. onder de tab
https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability/as-an-investor/ en https://docfinder.bnpparibas-am.com/
api/files/4A9D6883-8110-46B2-9560-173E31568323l over de inzet van stemadviseurs.
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2. Stemverslag over aandelen
2.1 Wijze waarop stemrechten zijn uitgeoefend
In 2020 was er sprake van 1.129 meetings. Op 1.092 hiervan, oftewel 96,7%, is er gestemd door AVB. Bij de
meetings waar niet gestemd is door AVB ging het veelal om meetings waarvoor de aandelen geblokkeerd
dienen te worden. Het moeten blokkeren van aandelen vindt AVB ongewenst. Op 455 meetings werd
minimaal op 1 punt tegen gestemd, achtergehouden of onthouden. Negen meetings zijn daadwerkelijk
fysiek bijgewoond door AVB
Het aantal stempunten bedroeg 16.362, waarvan erop 15.971 (97,6%) zijn gestemd. Er was sprake
van 14.712 stemmen voor (92,1%), 1.100 stemmen tegen (6,9%), 25 achterhoudingen (0,2%) en
110 onthoudingen (0,7%).
De aandeelhoudersvergaderingen waarbij gestemd is door AVB betrof ondernemingen die hoofdzakelijk
statutair gevestigd zijn in België, Bermuda, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Jersey, Nederland,
Spanje, Zweden, Zwitserland, De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

2.2 Gebruik van stemadviseurs
Het binnen a.s.r. Vermogensbeheer ingestelde Voting Policy Committee (VPC ) heeft tot doel om
op een zorgvuldige en adequate manier het stemrecht te gebruiken en haar invloed te doen gelden
dat verbonden is aan het bezit van (preferente) aandelen ten behoeve van haar cliënten. Het VPC is
verantwoordelijk voor de vaststelling van de stembepaling. Het VPC beoordeelt de agenda van de
aandeelhoudersvergaderingen en stelt haar standpunt per agendapunt vast. Hierbij maakt AVB gebruik van
de diensten van het stemadviesbureau ISS. Het stemadviesbureau zorgt ervoor dat het uitgebrachte advies
in overeenstemming is met de lokale Corporate Governance Code. Onder andere bij de Nederlandse
belangen en bij onderwerpen op het gebied van ESG wordt, met gebruikmaking van de adviezen van het
stemadviesbureau, steeds een eigen afweging gemaakt door AVB. Die eigen afweging wordt gerealiseerd,
doordat AVB de agendapunten zelf toetst, zowel op de juridische als op de economische aspecten van
het desbetreffende agendapunt. Dit betekent dat het mogelijk is dat er wordt gestemd in afwijking van de
adviezen van het stemadviesbureau.

2.3 Toelichting op de belangrijkste stemmingen
De stemmen tegen het management hadden voornamelijk betrekking op de voorstellen met betrekking tot
de remuneratie van de Raad van Bestuur en/of Raad van Commissarissen en de benoeming van personen.
344 agendapunten betroffen beloning en 385 agendapunten betroffen benoemingen. Een stuk daarachter
met 112 en 109 agendapunten kwamen respectievelijk punten met Routine/Business en punten met
betrekking tot de Kapitalisatie van ondernemingen. Voor een uitgebreider overzicht van hoe AVB haar
stemrecht uitoefende op aandeelhoudersvergaderingen kunt u terecht op de website van AVB
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