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*Per 31 december 2020

“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

jaar: onze staat 
van dienst

Groot team 
ervaren thema- en 
sectorspecialisten 

20 21 42
reo® klanten 
wereldwijd

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.  

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 wet- 
en regelgeving op gebied van duurzaamheid.

BMO GAM Active Ownership reo® client assets

vermogen onder 
engagement*

€420mrd 

Alleen voor professionele klanten en/of gekwalifiUitsluitend voor professionele beleggers
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Milieu 21%
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Climate change 21%
Environmental stewardship 11%
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Corporate governance 26%
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Engagement per thema
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Vanwege de reisbeperkingen als gevolg van de pandemie 
hebben we niet alle landen persoonlijk kunnen bezoeken.

landen waar engagement 
heeft plaatsgevonden

Highlights Engagement 2020

Bereikte milestones Engagementcontacten Ava’s waar wij hebben gestemdBedrijven aangesproken 

Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2020
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Directors & Board 56%
Remuneration 21%
Capital Related 8%
Shareholder Proposals 2%
Other 13%

With management  76%
Against management  20%
Abstain 1%
Withhold 3%

At least one vote against management  69%
Voted with management    31%

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.

Bron: BMO Global Asset Management, per 31 december 2020
*   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. 

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.

De SDG’s zijn wereldwijd erkende en 
ambitieuze doelstellingen om op consistente 
wijze duurzaamheid op de kaart te zetten.
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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.

79% 
van ons engagement 
was in 2020 
gekoppeld aan SDG’s 

Directors & Board 61.0%
Remuneration 22.9%
Capital Related 6.6%
Shareholder Proposals 2.1%
Other 7.4%

With management  76%
Against management  20%
Abstain 1%
Withhold 3%

Stemmen in 2020  Tegenstemmen naar 
onderwerp

Bestuursleden 61.0%
Beloning 22.9%
Kapitaal-gerelateerd 6.6%
Aandeelhoudersmoties 2.1%
Overig 7.4%

Met bestuur/management 76.3%
Tegen bestuur/management 22.2%
Overig* 1.5%

Bestuursleden 61.0%
Beloning 22.9%
Kapitaal-gerelateerd 6.6%
Aandeelhoudersmoties 2.1%
Overig 7.4%

Met bestuur/management 76.3%
Tegen bestuur/management 22.2%
Overig* 1.5%

117.820 
Resoluties 

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

11.848 
AvA’s waar 
is gestemd

Ten minste één keer tegengestemd  69%
Alle moties met bestuur/
management meegestemd    31%

27.563 
Stemmen tegen 
management 
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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.

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.

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.

Uw MVB-beleid: hoe kunnen wij u ondersteunen? 

Responsible Investment Solutions  
 
 For professional investors/qualified investors only 

Climate change 
engagement:  
a framework for 
the future

Stewardship  
report
Q4 2020

Responsible Investment Solutions  
 
 For professional investors only 

continue

Responsible Investment Solutions 

2020 update

  As retailers dealt with the devastating consequences of Covid-19, 
from widespread furloughing and redundancies to employee safety 
concerns, the case for improved employee benefits continued to 
grow momentum.

  We broadened engagements with our Living Wage focus companies 
to understand how they were operating through the pandemic, with 
a particular focus on employee welfare.

  While we saw many instants of positive change, such as temporary 
wage increases and one-time bonuses, we continue to encourage 
companies to make these changes permanent.

  During the year ahead, as well as engaging on wages and improved 
disclosure thereof, we will look to expand into topics such as 
freedom of association and collective bargaining.

Nina Roth
Director, Responsible 
Investment

Tim Bonds
Associate, 
Responsible 
Investment

Tenisha Elliott
Senior Associate, 
Responsible 
Investment

ESG 
Viewpoint

February 2021

Living wage in the  
retail sector 

continue

Responsible Investment Solutions   
 
  For professional investors only 

Outlook – reo® 
2021 Engagement 
Projects and Priority 
Companies

Client Confidential

continue
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© 2021 BMO Global Asset Management. Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden; in het Verenigd Koninkrijk door BMO Asset 
Management Limited, dat geautoriseerd is en gereguleerd wordt door de Financial Conduct Authority; in de EU door BMO Asset Management Netherlands B.V., dat gereguleerd wordt 
door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM); en in Zwitserland door BMO Global Asset Management (Swiss) GmbH, dat geautoriseerd is en gereguleerd wordt door de 
Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor financiële markten (FINMA). 1214261 (03/21). Dit artikel is goedgekeurd voor gebruik in de volgende landen: NL

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.

reo® is een een geregistreerd handelsmerk van BMO Asset 
Management (Holdings) PLC.

Belangrijkste risico’s

De waarde van beleggingen kan fluctueren. Het is mogelijk dat 
beleggers hun inleg niet (volledig) terugkrijgen.

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 aandelen- 
en krediettransacties.

Bijlage
1.1 Uitroeien armoede en garanderen leefbaar loon voor iedereen; 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; 6.1 Achieve universal access to safe & affordable drinking water; 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; 8.2 Achieve greater productivity through 
innovation; 8.5 Realiseren volledige en productieve werkgelegenheid voor iedereen; 8.7 Eradicate 
forced labour, modern slavery & human trafficking; 8.8 Protect and promote safe working 
environments for all workers; 12.2 Natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheersen en efficiënt 
gebruiken; 12.4 Gebruik chemicaliën en afval gedurende de hele cyclus beheersen; 12.5 Reduce 
waste through prevention, reduction, recycling and reuse; 12.6 Encourage companies to adopt 
sustainable practices and enhance ESG reporting; 13.1 Aanpassingsvermogen versterken van gevaren 
en natuurrampen die met het klimaat te maken hebben; 13.2 Plannen klimaatverandering 
integreren in beleidslijnen en strategieën; 13.a Address climate change mitigation for developing 
countries; 15.1 Ensure sustainable usage of terrestrial freshwater ecosystems; 15.2 De implementatie 
van het duurzaam beheer van bossen bevorderen; 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.

Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2020
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