Persbericht
F&C, ING Investment Management en Robeco sluiten zich aan
bij SCGOP-initiatief
SCGOP, tot dusver alleen bestaande uit pensioenfondsen, gaat de kring van
deelnemers uitbreiden. Sinds kort kunnen zich ook andere institutionele beleggers
aansluiten. F&C, ING Investment Management en Robeco hebben onlangs besloten van
deze mogelijkheid gebruik te maken. SCGOP wil door verbreding en verdere
professionalisering een nog krachtiger platform creëren om corporate governance op een
hoger plan te tillen. De nieuwe Nederlandse corporate governance code (Code
Tabaksblat) vormt een belangrijke aanleiding voor deze verbreding. De Code Tabaksblat
biedt een goede basis voor het verbeteren van de governance van ondernemingen en doet
een beroep op Nederlandse institutionele beleggers om een actief corporate governancebeleid te voeren.
Het besluit van SCGOP om zich open te stellen voor het deelnemerschap van alle
Nederlandse institutionele beleggers betekent dat ook beleggingsinstellingen,
vermogensbeheerders en verzekeraars welkom zijn.
SCGOP richt zich in haar activiteiten op beursgenoteerde ondernemingen in Nederland
en in Europa. De deelnemers van SCGOP zijn overigens als belegger zelf
verantwoordelijk voor hun corporate governance beleid en de uitvoering daarvan voor het
hen toevertrouwde vermogen.
Samen met Robeco, F&C enING Investment Management wil SCGOP nu verder
invulling geven aan het opstellen en uitwerken van het plan tot verbreding en
professionalisering. Zij hebben hiertoe een gezamenlijke projectgroep gevormd die een
business plan zal maken voor de nieuwe organisatie. Dit zal naar verwachting dit najaar
gereed zijn.
Rients Abma benoemd tot projectmanager SCGOP
Drs. Rients Abma zal per 1 augustus 2005 projectmanager worden. De heer Abma is
afkomstig van het Ministerie van Financiën en heeft veel ervaring op het gebied van
corporate governance. Hij was o.a secretaris van de Commissie Tabaksblat en is thans
nog secretaris van de Monitoring Commissie (of: Commissie Frijns). Ook werkte hij als
beleidsmedewerker Economische Zaken, met als een van zijn aandachtsgebieden het
onderwerp Corporate Governance, bij VNO-NCW. Rients Abma zal eind 2005 als
directeur van de nieuwe organisatie Ir. Jos van Niekerk, thans directeur van SCGOP,
opvolgen.
Den Haag, 7 juni 2005
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