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Stemgedrag ActivInvestor Real Estate N.V. 2014 
 

DoubleDividend Management, de beheerder van ActivInvestor Real Estate N.V., heeft een stembeleid 

opgesteld. De uitvoering van het stembeleid is gedelegeerd aan de beheerder van de beleggingsfondsen 

waarbij procedurele afspraken zijn gemaakt. 

 

Het stemrecht is een belangrijk onderdeel van een goed werkend corporate governance systeem. Daarom 

gebruikt ActivInvestor Real Estate dit recht in beginsel binnen alle ondernemingen waarin het belegt. 

ActivInvestor Real Estate leent geen aandelen uit, waardoor het te allen tijde over haar stemrecht beschikt.  

 

Er kan op verschillende manieren worden gestemd. De manier waarvoor wordt gekozen hangt samen met de 

kosten, die per land sterk verschillen, en het belang van fysieke aanwezigheid. Afhankelijk van de gemaakte 

afweging kan een steminstructie worden gegeven aan een derde partij, wordt op afstand gestemd (zelf of via 

elektronisch platform) of is ActivInvestor Real Estate zelf aanwezig om het stemrecht uit te oefenen.  

 

Aantal aandeelhoudersvergaderingen in 2014 

In 2014 heeft ActivInvestor Real Estate op 21 aandeelhoudersvergaderingen gestemd en op één 

aandeelhoudersvergadering niet. Vanwege de overgang naar een nieuwe custodian was de deadline verstreken 

voor aanmelding. 

 

 
 

 
 

Bezochte aandeelhoudersvergaderingen 2014 

 

In 2014 heeft ActivInvestor Real Estate één aandeelhoudersvergadering bezocht. Op de rest van de 

aandeelhoudersvergaderingen is per stemvolmacht gestemd. ActivInvestor Real Estate maakt geen gebruik van 

stembureaus.  
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Aantal keren niet gestemd 2014

Frankrijk 1

Percentage niet gestemd 4.5%
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ActivInvestor Real Estate heeft de aandeelhoudersvergadering van VastNed Retail N.V. d.d. 15 mei 2014 

bezocht. Zij heeft daar haar ongenoegen uitgesproken over het onduidelijke proces ten aanzien van het 

afscheid nemen van de CFO. Naar de mening van ActivInvestor Real Estate heeft de raad van commissarissen 

van VastNed Retail niet voldoende duidelijk kunnen maken waarom het vertrek van de CFO wenselijk was. Dit 

brengt onnodig de continuïteit van de onderneming in gevaar. Ook het feit dat de overige bestuursleden niet 

achter dit besluit stonden heeft meegespeeld. 

 

Geografische verdeling aandeelhoudersvergaderingen 2014 

 

ActivInvestor Real Estate belegt in beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. 
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Besluiten aandeelhoudersvergaderingen 2014 

 

 
 

De agendapunten van de aandeelhoudersvergaderingen zijn afgewogen in het belang van de onderneming. 

ActivInvestor Real Estate heeft gedurende het verslagjaar geen aandelen in – of uitgeleend. 

 

ActivInvestor Real Estate heeft in 2014 voor alle agendapunten gestemd.  

Besluiten 2014

Voorgesteld door management 100%

Voorgesteld door aandeelhouders 0%


