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Beleid
Het stembeleid is van toepassing op de intern beheerde portefeuilles voor de groepsmaatschappijen van ASR Nederland N.V.
en de volgende door ASR Vermogensbeheer N.V. voor klanten beheerde portefeuilles ASR Euro Aandelen Fonds, ABC Pool,
Europese Aandelen Pool, ASR Euro Aandelen Basisfonds, ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds,
ASR ESG IndexPlus Institutioneel Amerika Aandelen Basisfonds en ASR Duurzaam Institutioneel Nederlands Aandelen Fonds.
Het stemrecht van aandeelhouders is essentieel voor de goede werking van een corporate-governancesysteem. Het stembeleid
van a.s.r. is ontwikkeld in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code en het Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen (MVB)-beleid van a.s.r. Dit beleid is van toepassing op alle door a.s.r. vermogensbeheer beheerde
beursgenoteerde aandelen.
Als aandeelhouder, zal a.s.r. in het belang van haar klanten, haar invloed doen gelden door gebruik te maken van haar
stemrecht. Steeds zal op zorgvuldige wijze worden onderzocht of a.s.r. zelf of door middel van een volmacht van haar stemrecht
gebruik zal maken. Hierbij zal zoveel mogelijk het belang van de uiteindelijk gerechtigden voorop worden gesteld. Indien het
uitoefenen van het stemrecht niet (voldoende) in het belang van de uiteindelijk gerechtigden is, dit buitensporige kosten met
zich meebrengt, of dit op andere gronden onwenselijk is, kan worden besloten het stemrecht niet uit te oefenen.
Bij het uitvoeren van haar stembeleid maakt a.s.r. gebruik van de diensten van het stemadviesbureau ISS. Dit stemadviesbureau
geeft a.s.r. advies op grond van de richtlijnen voor het stemgedrag die in het onderhavige beleid zijn weergegeven. Het
stemadviesbureau zorgt ervoor dat het uitgebrachte advies in overeenstemming is met - onder meer - de Nederlandse
Corporate Governance Code. Bij de belangen groter dan 5% wordt, met gebruikmaking van de adviezen van het
stemadviesbureau, steeds een eigen afweging gemaakt door a.s.r. Die eigen afweging wordt gerealiseerd doordat a.s.r. 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. Bij de minder dan 5% belangen stemt het
stemadviesbureau met een volmacht voor a.s.r.

Verslag
In 2018 was er sprake van 836 meetings. Op 816 hiervan oftewel 97,6% is er gestemd door a.s.r. Bij de meetings waar niet
gestemd is door a.s.r. ging het veelal om meetings waarvoor de aandelen geblokkeerd dienen te worden. Het moeten blokkeren
van aandelen vindt a.s.r. ongewenst. Op 287 meetings werd minimaal op 1 punt tegen gestemd, achtergehouden of onthouden.
Elf meetings zijn daadwerkelijk fysiek bijgewoond door a.s.r.
Het aantal stempunten bedroeg 12.011 waarvan erop 11.669 (94%) zijn gestemd. Er was sprake van 10.946 stemmen voor
(93,8%), 649 stemmen tegen (5,6%), 16 achterhoudingen (0,1%) en 43 onthoudingen (0,4%).
De tegenstemmen 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. Respectievelijk 189 agendapunten betroffen
beloning en 275 agendapunten betroffen benoemingen.
De aandeelhoudersvergaderingen waarbij gestemd is door a.s.r. betrof ondernemingen die hoofdzakelijk statutair gevestigd
zijn in België, Bermuda, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Jersey, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, De
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
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Het verslag over de stemverantwoordelijkheid geeft per kwartaal een overzicht van hoe a.s.r. haar stemrecht uitoefende op
aandeelhoudersvergaderingen. Het volledige rapport is beschikbaar op www.asrnederland.nl.

