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BMO Responsible
Engagement Overlay

( reo®)

reo® biedt beleggers toonaangevend engagement en
maakt stemmen per volmacht mogelijk.
Als belegger kunt u invloed uitoefenen op de bedrijven waarin u belegt.
reo®, het engagement en voting programma van BMO GAM, voegt de
holdings van verschillende beleggers samen tot een krachtige stem
waarmee positieve veranderingen kunnen worden gerealiseerd.

€357mrd
vermogen onder
engagement*

BMO GAM spreekt bedrijven namens een groot aantal internationale
klanten aan op materiële kwesties op het gebied van milieu, maatschappij
en bestuur (ESG). Wij attenderen ondernemingen op ESG-risico’s en dragen
kansen aan.
Engagement en voting zijn belangrijke instrumenten om uw MVB-beleid
effectief vorm te geven. BMO Global Asset Management stelt u ieder jaar
in staat om mee te beslissen over de thema’s van ons engagement en
brengt op heldere wijze verslag uit, afgestemd op de holdings van iedere
klant. De reo® dienstverlening en de aanvullende diensten van BMO GAM
kunnen u bovendien helpen te voldoen aan nieuwe en aankomende weten regelgeving op gebied van duurzaamheid.
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“reo® zet het totale gewicht van de beleggingen van onze opdrachtgevers
in om de grote duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken waarvoor de
wereld zich nu gesteld ziet . Dat doen wij door middel van doordacht en
weloverwogen engagement en de uitoefening van stemrecht namens
onze klanten. Daarnaast werken wij samen met andere beleggers en
beleidsmakers om de systemische duurzaamheidsrisico’s te adresseren
die een bedreiging vormen voor de economie en het financiële stelsel.”
Claudia Wearmouth, co-head Responsible Investment
*Per 31 December 2019
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Highlights Engagement 2019
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Bereikte milestones

Ava’s waar wij hebben gestemd

Onderwerpen Engagement 2019
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Environmental stewardship
Milieu change
Climate
Klimaatverandering
Labour standards
Arbeidsnormen
Human rights
Mensenrechten
Public health
Volksgezondheid
Business
conduct
Zakelijk gedrag
Corporate
Corporategovernance
governance
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Zweden
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Denemarken
Ierland
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Finland

Noorwegen

Nederland
België

voor engagement
bezochte landen

Jersey

Polen

Egypte
Mexico
Ivoorkust
Brazilië

Peru

Italië

Rusland

Duitsland
Griekenland
Cyprus

VS

Zwitserland

Portugal
Spanje

VK

Canada

Oostenrijk

Frankrijk

met engagement
bereikte landen

Duitsland
Luxemburg

Nigeria

Turkije
Zuid-Korea
China
India
Thailand
Vietnam
Maleisië
Singapore

Japan
Taiwan
Hongkong
Filipijnen
Indonesië

Tanzania

Chili

Australië
Zuid-Afrika

* Met ‘milestones’ worden verbeteringen aangegeven die zijn bereikt met engagement op het gebied van ESG-beleid, -managementsystemen of -werkwijzen.
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Duidelijke afstemming op de Sustainable Development Goals (SDGs)
De doelstellingen van ons
engagementprogramma zijn nauw
afgestemd op de SDG’s van de VN. In onze
klantrapportages ziet u hoe ons engagement
de 17 doelen én de 169 onderliggende
doelen ondersteunt.
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De SDG’s zijn wereldwijd erkende en
ambitieuze doelstellingen om op consistente
wijze duurzaamheid op de kaart te zetten.
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DIENSTEN
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van ons engagement
was in 2019 gekoppeld
aan SDG’s
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Overig = SDG’s minder dan 2%. * = SDG-doelen
binnen het aangegeven doel van minder dan 0,3%.
In de bijlage is een definitie te vinden van de
diverse aangegeven doelen.
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Stemmen op afstand (‘proxy voting’)
De uitoefening van stemrecht is een belangrijke aanvulling op engagement. Het zijn complementaire manieren om
bij ondernemingen veranderingen te bewerkstellingen. Dat geldt voor zowel corporate governance als voor bredere
duurzaamheidskwesties. reo® zorgt voor consistentie tussen en engagement en stemactiviteit.

Jaarvergaderingen waarbij ten
minste één keer tegen het
bestuur/management is gestemd

Stemmen in 2019

11,131

25,113

113,241

AvA’s waar
is gestemd

At least one
vote
against management
With
management

Tegenstemmen naar
onderwerp

Stemmen tegen
management

Resoluties

30%
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minste
één
keer
tegengestemd
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voted
with
management
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Against
management
76.3%
Other*met bestuur/
Alle moties
22.2%
management meegestemd
1.5%

76.3%
22.2%
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30%
70%

With management

Met
bestuur/management
Against
management
Other*bestuur/management
Tegen
Overig*

76.3%
22.2%
1.5%

Directors & Board

76.3%
22.2%
1.5%

Remuneration
Bestuursleden
Capital Related
Beloning
Shareholder Proposals
Other
Kapitaal-gerelateerd
Aandeelhoudersmoties
Overig

61.0%
22.9%
6.6%
2.1%
7.4%

61.0%
22.9%
6.6%
2.1%
7.4%

Bron: BMO Global Asset Management, per 31 december 2019
* Overig is inclusief gevallen waarin we niet hebben gestemd vanwege aandelenblokkering in een markt of mogelijk het ontbreken van een volmacht. In dit rapport wordt
verslag uitgebracht van het stemgedrag en de engagementactiviteiten namens de eigen deelnemingen van BMO Global Asset Management (EMEA) en die van onze
reo®-klanten.
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Uw MVB-beleid: hoe kunnen wij u ondersteunen?
Met onze reo® service en aanvullende diensten kunt u uw
MVB-beleid vormgeven en verdiepen. Ook helpen wij u te
voldoen aan nieuwe en aankomende wet- en regelgeving op
gebied van duurzaamheid. Via onze lokale en internationale
aanwezigheid anticiperen wij op nieuwe ontwikkelingen. De
impact van nieuwe regels analyseren wij onder andere in
onze ESG-Viewpoints.

Responsible Investment Solutions

For professional investors/qualified investors only
Uitsluitend voor professionele beleggers

ESG Viewpoint
maart 2019

Responsible
Investment
2019 Review

De lat hoger leggen op het gebied van
gegevensbescherming
Daniel Jarman

Responsible Investment Team

David Sneyd

Responsible Investment Team

Ons bekroonde Responsible Investment-team speelt
bovendien via contacten met de toezichthouders een actieve
rol bij de ontwikkeling van beleid. In onze ogen leiden
veranderingen in beleid en regels vaak tot verbetering in het
gedrag van ondernemingen.

Rapportage
U ontvangt periodiek heldere rapportages die afgestemd
zijn op uw portefeuille en wensen. In samenspraak met
onze klanten hebben wij rapportages ontwikkeld waarmee
u effectief met uw stakeholders kunt communiceren. Zo
brengen wij onder andere in kaart hoe ons engagement zich
verhoudt tot de SDG’s.

Contact
Institutional business:
+ 31 (0)20 582 3758
Infonl@bmogam.nl
bmogam.nl
bmo-global-asset-management
Nederland

Technologie staat centraal in de manier waarop we ons dagelijks
leven tegenwoordig leiden. Van de manier waarop we winkelen
of onze gezondheid in de gaten houden, tot hoe we in contact
blijven met onze geliefden. Technologie stelt ons in staat om meer
verbonden, productiever en beter geïnformeerd te zijn dan ooit
tevoren. Deze evolutie is gebaseerd op aanzienlijke hoeveelheden
persoonsgegevens die zo’n cruciaal onderdeel zijn geworden
binnen de moderne economie dat ze een commercieel product zijn
geworden.
Het tempo van de technologische veranderingen en het gebruik van persoonsgegevens
hebben het tempo van de regelgeving inzake gegevensbescherming voorbijgestreefd.
Dat betekent dat individuen niet langer zeker weten wie er persoonlijke informatie
over hen heeft, waarvoor deze wordt gebruikt of hoe goed deze wordt beschermd.
Het was dan ook onvermijdelijk dat bepaalde bedrijven hier niet altijd goed mee
zijn omgegaan. De breed uitgemeten datalekken en privacyschandalen die de
krantenkoppen haalden in het afgelopen jaar zijn hiervan het bewijs. Dit alles heeft
bijgedragen aan de huidige ‘techlash’ omdat zowel regelgevers als eindgebruikers
vraagtekens hebben bij de macht van technologiereuzen.
Regelgevers hebben zich ingespannen om gelijke tred te houden met het snelle
tempo van de veranderingen. De belangrijkste ontwikkeling in regelgeving op
mondiaal niveau was de invoering van Europese wetgeving in de vorm van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is in mei 2018 in werking

Het is tijd om de feiten onder ogen te zien. We zullen nooit het
ware potentieel van technologie bereiken zonder het volledige
vertrouwen van de mensen die er gebruik van maken.
Tim Cook, CEO van Apple
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Outlook – reo® 2020
Engagementprojecten en
Prioriteitsondernemingen

Vertrouwelijk
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Engagement op
het gebied van
klimaatverandering:
een raamwerk voor
de toekomst

reo® klanten krijgen ook toegang tot een klantportal. Daar
vindt u vrijwel real-time onze stemactiviteiten en de jongste
rapportages over ons engagement.

Aanvullende diensten
Als onderdeel van het vierluik: beleid, risicoanalyse,
risicomitigatie en monitoring & rapportage heeft BMO GAM
een ESG Risicoanalyse-tool ontwikkeld waarmee u de huidige
duurzaamheidsrisico’s en CO2-voetafdruk van uw portefeuille
kunt analyseren en doorgronden.
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Bijlage
1.1 Uitroeien armoede en garanderen leefbaar loon voor iedereen; 1.4 Ervoor zorgen dat iedereen
gelijke rechten heeft op middelen en basisdiensten; 3.b Steunen onderzoek naar vaccins en
geneesmiddelen voor ziekten die in hoofdzaak ontwikkelingslanden treffen; 3.8 Toegang tot
medicijnen en gezondheidszorg; 5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens
vrouwen en meisjes; 5.5 Verzekeren gelijke kansen voor vrouwen, inclusief leiderschap op alle
niveaus; 6.3 Waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken; 6.4 Verhogen efficiëntie
watergebruik om een antwoord te bieden op de waterschaarste; 7.2 In aanzienlijke mate het
aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix verhogen; 7.3 De wereldwijde
snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen; 8.7 Uitroeien gedwongen arbeid,
moderne slavernij en mensensmokkel; 8.8 Veilige werkomgeving bevorderen voor alle werknemers;
8.2 Tot meer economische productiviteit komen door innovatie; 8.5 Realiseren volledige en
productieve werkgelegenheid voor iedereen; 8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste
beleidslijnen; 12.5 Door preventie, vermindering, recycling en hergebruik de afvalproductie
aanzienlijk beperken; 12.6 Bedrijven aanmoedigen om duurzame praktijken in te stellen en de
duurzaamheidsrapportage aan te scherpen; 12.2 Natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheersen en
efficiënt gebruiken; 12.4 Gebruik chemicaliën en afval gedurende de hele cyclus beheersen; 13.2
Plannen klimaatverandering integreren in beleidslijnen en strategieën; 13.a Aanpak vermindering
klimaatverandering voor ontwikkelingslanden; 13.1 Aanpassingsvermogen versterken van gevaren
en natuurrampen die met het klimaat te maken hebben; 15.2 De implementatie van het duurzaam
beheer van bossen bevorderen; 15.5 Voortvarend actie ondernemen om de aantasting van
natuurlijke leefgebieden in te perken; 16.10 Publieke toegang tot informatie zekerstellen en
fundamentele vrijheden beschermen; 16.5 Alle vormen van corruptie en omkoping verminderen;
16.6 Effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen in het leven roepen ; 16.1
Sterftecijfers door (alle vormen van) geweld reduceren.
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Hoe BMO Global Asset
Management u kan helpen
BMO Global Asset Management
neemt materiële ESG-kwesties
op in zijn beleggingsprocessen
voor alle activaklassen. Wij bieden
ook een assortiment Responsible
Funds aan, fondsen die beleggen in
bedrijven die duurzaam opereren en
bedrijven uitsluiten die niet voldoen
aan onze ethische en ESG-criteria,
en onze reo®-dienstverlening op
het gebied van engagement en
stemrecht voor wereldwijde aandelenen krediettransacties.

Overig bestaat onder andere uit SDG’s met geringer gewicht.

Key risks
The value of investments and any income derived from them
can go down as well as up as a result of market or currency
movements and investors may not get back the original
amount invested.
reo® is een een geregistreerd handelsmerk van BMO Asset
Management (Holdings) PLC.

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of
verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten.
De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs wordt
aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.
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