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Contactgegevens:
DoubleDividend Management B.V.
Herengracht 320
1016 CE Amsterdam
Telefoon: 020-5207660
E-mail: contact@doubledividend.nl
Website: www.doubledividend.nl
AFM nummer: 15000358
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DoubleDividend
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Inleiding
Bijgaand het Stewardshipbeleid – monitoring 2020 van DoubleDividend Management B.V.
(hierna ‘DoubleDividend’).
DoubleDividend is een onafhankelijke specialist in verantwoord actief beleggen en wil met haar
activiteiten een brug slaan tussen financieel en maatschappelijk rendement en heeft dit in haar
statuten als eerste doel vastgelegd. Het ‘Double’ in onze naam staat dan ook voor een
financieel én een maatschappelijk rendement.

Stewardshipbeleid (Beleid inzake betrokken aandeelhouderschap)
De Stichting Eumedion, het platform van institutionele beleggers op het gebied van corporate
governance en duurzaamheid, heeft een Nederlandse Stewardship Code (hierna ‘Code’)
opgesteld. DoubleDividend is aangesloten bij de Stichting Eumedion en was
vertegenwoordigd in de werkgroep die de Code heeft opgesteld. In de Code wordt uitgelegd
hoe institutionele beleggers kunnen voldoen aan hun verantwoordelijkheden ten aanzien van
betrokken aandeelhouderschap. En dit op een zodanige manier zodat wordt bijgedragen aan
de lange termijn waardecreatie door Nederlandse beursvennootschappen waarin is belegd. De
Code sluit helemaal aan bij de beleggingsfilosofie van DoubleDividend en het belang van de
Code wordt dan ook geheel onderschreven. DoubleDividend heeft een Stewardshipbeleid
opgesteld.
DoubleDividend dient onder meer te voldoen aan de Nederlandse corporate governance code
en de herziene Richtlijn aandeelhoudersrechten en onderschrijft de Code. Naast deze wet- en
regelgeving en standaarden zijn er een aantal internationale richtlijnen en principes die
DoubleDividend meeneemt bij de uitvoering van haar stewardshipactiviteiten, zoals de
Guidelines for Multinational Enterprises, Principles of Corporate Governance, de Global
Governance Principles en Global Stewardship Principles, de Principles for Responsible
Investment en de tien beginselen van het Global Compact.
Aangezien in de Code zowel de Nederlandse corporate governance code als de herziene
Richtlijn aandeelhoudersrechten zijn geïntegreerd wordt in het Stewardshipbeleid uitsluitend
een beschrijving van de toepassing van de principes van de Code besproken. De Code is in
werking getreden op 1 januari 2019. Vanaf het boekjaar 2019 implementeert DoubleDividend
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de principes van de Code en wordt de informatie die als gevolg daarvan openbaar gemaakt
moet worden gepubliceerd op de website.
De Code is in beginsel van toepassing op institutionele beleggers die aandelen houden in
Nederlandse beursvennootschappen. DoubleDividend past, waar mogelijk, de principes
eveneens toe op niet-Nederlandse beursvennootschappen waarin wordt belegd. De Code
bestaat uit 11 principes. Bij de meeste principes wordt een guidance gegeven ter verdere
verduidelijking van het principe. Voor een uitgebreide beschrijving van de principes wordt
verwezen naar het Stewardshipbeleid.
Wat is betrokken aandeelhouderschap voor DoubleDividend?
Betrokken aandeelhouderschap is voor DoubleDividend een belangrijk onderdeel in het
beleggingsproces. Voor DoubleDividend betekent betrokken aandeelhouderschap het
volgende:
Weten waarin je belegt

Met overtuiging beleggen

Betrokken
aandeelhouder

Jezelf verantwoordelijk voelen
voor beleggingen

Het afleggen van rekenschap

Met overtuiging beleggen
Als gevolg van haar beleggingsfilosofie en -proces heeft DoubleDividend een uitgesproken
mening over de ondernemingen in de beleggingsportefeuilles. De ondernemingen moeten
naar de overtuiging van DoubleDividend in staat zijn over een lange termijn financiële en
maatschappelijke waarde te creëren. Hiervoor zijn de selectiecriteria zoals vastgesteld door
DoubleDividend van groot belang. Door het strikt toepassen van de selectiecriteria in het
beleggingsproces wordt een, voor de lange termijn, weerbare en toekomstbestendige
beleggingsportefeuille samengesteld.
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Principe 2

Weten waarin je belegt
De beleggingsportefeuilles worden bottom-up opgebouwd, geheel volgens de
beleggingsfilosofie van DoubleDividend. Dit betekent dat een onderneming aan strenge
selectiecriteria moet voldoen alvorens deze onderneming voor opname in de
beleggingsportefeuille in aanmerking komt. Doordat DoubleDividend haar eigen
geïntegreerde analyses (financieel en ESG) maakt en in een relatief beperkt aantal
ondernemingen belegt, heeft DoubleDividend een goed inzicht in deze ondernemingen. De
ondernemingen in de beleggingsportefeuilles worden doorlopend gemonitord op alle
materiële aangelegenheden.

Jezelf verantwoordelijk voelen voor je beleggingen
DoubleDividend heeft zelf de selectie van een onderneming gemaakt en voelt zich dan ook
zelf verantwoordelijk voor deze selectie. DoubleDividend gaat nadrukkelijk niet mee in de waan
van de dag op de (financiële) markten en heeft een lange termijn beleggingshorizon.
Het afleggen van rekenschap
DoubleDividend is transparant over al haar beleggingen en legt in haar maandberichten
uitgebreid rekenschap af over elke belegging. Ook als blijkt dat niet de juiste keuzes zijn
gemaakt of dat bijvoorbeeld de governance van een onderneming faalt of
duurzaamheidsdoelstellingen niet zijn behaald.
DoubleDividend heeft haar Stewardshipbeleid gepubliceerd op haar website.
Monitoring stewardshipbeleid (Beleid inzake betrokken aandeelhouderschap) 2020
Principes

Samenvatting principe

Monitoring DoubleDividend 2020

Principe 1

Institutionele beleggers hebben
een stewardshipbeleid waarin
wordt beschreven hoe zij
stewardship richting Nederlandse
beursvennootschappen integreren
in hun beleggingsstrategie.

Stewardshipbeleid is gepubliceerd op
de website, www.doubledividend.nl.

Principe 2

Institutionele beleggers houden
toezicht op de Nederlandse
beursvennootschappen ten aanzien
van materiële aangelegenheden.

-

Portefeuille wordt bottom-up
opgebouwd.
Geïntegreerde analyse (financieel
en ESG).
Beperkt aantal ondernemingen.
Doorlopende monitoring
materiële aangelegenheden.

Principe 3

Institutionele beleggers zijn bereid
om de dialoog aan te gaan met de
bestuurders en/of commissarissen
van de Nederlandse
beursvennootschappen.

Aantal gesprekken plaatsgevonden
met beursvennootschappen, daarbij
met name aandacht voor
remuneratiebeleid en duurzaamheid.

Principe 4

Institutionele beleggers werken
samen met andere aandeelhouders
bij de uitoefening van
stewardshipactiviteiten richting
Nederlandse
beursvennootschappen.

Binnen Eumedion samen met aantal
andere institutionele beleggers
betrokken geweest bij een aantal
gesprekken met
beursvennootschappen. Hierbij vooral
aandacht voor remuneratiebeleid en
duurzaamheid.
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Principe 5

Institutionele beleggers
communiceren met relevante
belanghebbenden van Nederlandse
beursvennootschappen.

Er is in 2020 niet gecommuniceerd
met relevante belanghebbenden.

Principe 6

Institutionele beleggers
identificeren, beheren en lossen
daadwerkelijke en potentiële
belangenconflicten op in verband
met hun stewardship-activiteiten
richting Nederlandse
beursvennootschappen.

Er hebben zich in 20120 geen
daadwerkelijke en potentiële
belangenconflicten voorgedaan in
verband met onze
stewardshipactiviteiten

Principe 7

Institutionele beleggers oefenen
hun stemrecht en andere
aandeelhoudersrechten op een
geïnformeerde manier uit.

Stemgedrag is gepubliceerd op de
website, www.doubledividend.nl

Principe 8

Institutionele beleggers maken hun
stembeleid openbaar.

Stembeleid is gepubliceerd op de
website, www.doubledividend.nl

Principe 9

Institutionele beleggers die een
verzoek indienen om een
buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen of om
een aandeelhoudersvoorstel te
agenderen dienen overleg te
hebben gepleegd met het bestuur
van de vennootschap.

Er is in 2020 geen verzoek ingediend
om een buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen of om
een aandeelhoudersvoorstel te
agenderen

Principe 10

Indien een door een institutionele
belegger voorgesteld voorstel op
de agenda van een algemene
vergadering van een Nederlandse
beursvennootschap is geplaatst,
dient deze tijdens de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd te
zijn om dit voorstel toe te lichten.

Niet van toepassing, zie principe 9

Principe 11

Institutionele beleggers zullen zich
van stemming onthouden indien
hun shortpositie in de betreffende
Nederlandse beursvennootschap
waarin is belegd groter is dan hun
longpositie.

Er kunnen geen shortposities worden
aangegaan. Ook worden er geen
aandelen uitgeleend

Pagina | 6

