Eumedion positief kritisch over conclusies Commissie Frijns
Schiphol, 20 december 2005. Eumedion volgt de aanbeveling van de Monitoring
Commissie Corporate Governance Code (Commissie Frijns) om tot een ´standard format´
te komen wat betreft de rapportages van institutionele beleggers over hun corporate
governance beleid. Eumedion ondersteunt ook de aanbeveling van de Commissie Frijns
om de informatiewaarde van de beloningsgegevens van bestuurders te verhogen. Tevens
is Eumedion met de Commissie Frijns van mening dat de raad van commissarissen
expliciete verantwoording moet afleggen over de effectiviteit van het gevoerde
remuneratiebeleid. Maar Eumedion noemt het een gemiste kans dat de Commissie Frijns
de beursgenoteerde ondernemingen niet oproept tot een betere motivering van de uitleg
van eventuele afwijkingen van de Code Tabaksblat. Dit stelt Eumedion in een eerste
reactie op het vandaag verschenen monitoring rapport van de Commissie Frijns.

De Commissie Frijns constateert dat de mate van naleving van de Code Tabaksblat over het
algemeen hoog is. Belangrijke verbeteringen kunnen echter nog worden geboekt bij een aantal
bepalingen die betrekking hebben op commissarissen, administratiekantoren en institutionele
beleggers. Eumedion is het eens met deze conclusies. De bevindingen van de Commissie Frijns
komen wat deze punten betreft in grote lijnen overeen met de bevindingen die Eumedion op 10
november jl. naar de Commissie Frijns heeft gestuurd (download: www.eumedion.nl).

Eumedion zal in 2006 de oproep van de Commissie Frijns volgen om een standard format te
ontwikkelen voor de rapportage van institutionele beleggers over hun corporate governance
beleid en de uitvoering daarvan. Eumedion zal hiervoor een werkgroep instellen. Eumedion komt
in het najaar van 2006 met aanbevelingen over het standard format.

Eumedion mist in het monitoring rapport een aanbeveling aan de beursgenoteerde
ondernemingen om meer werk te maken van de uitleg van eventuele afwijkingen van de Code
Tabaksblat. Eumedion karakteriseerde de redengeving van bepaalde afwijkingen van de Code

(brief van 10 november jl.) “over het algemeen summier”. De Commissie Frijns draagt geen
nieuwe argumenten aan waarom de afwijkingen van de Code niet ter stemming aan de
aandeelhouders zouden behoeven te worden voorgelegd. Naar de mening van Eumedion is het
´best practice´ dat wordt gestemd over de redengeving van de afwijkingen van de Code. Een
stemming stimuleert de ondernemingen ook om de afwijkingen beter te motiveren.

Eumedion ondersteunt tot slot het voornemen van de Commissie Frijns om in 2006 meer
marktconsultaties te houden, zoals over het beloningsbeleid, de governance van
administratiekantoren en de voorbereiding en effectiviteit van aandeelhoudersvergaderingen.
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Over Eumedion
Eumedion is per 1 januari 2006 de opvolger van de Stichting Corporate Governance Onderzoek voor
Pensioenfondsen (SCGOP). Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele
beleggers op het terrein van corporate governance. Eumedion stelt zich ten doel het vanuit de
verantwoordelijkheid van in Nederland gevestigde institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen
van goede corporate governance en het bevorderen van de acceptatie en naleving van standaarden hiervan
door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa.
Eumedion heeft 45 institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal ongeveer 800 miljard euro
aan belegd vermogen onder beheer.
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