Eumedion pleit voor betere vormgeving beloningsbeleid en voor betere
organisatie aandeelhoudersvergadering
Schiphol, 26 oktober 2006. Eumedion vindt dat het beloningsbeleid van het bestuur van
een beursgenoteerde onderneming beter moet aansluiten op de lange termijn doelstelling
van de onderneming. In het verlengde hiervan dient de lange termijn bonus in normale
omstandigheden een belangrijker bestanddeel te zijn van de totale beloning dan de korte
termijn bonus. Daarnaast moeten de beloningssystemen van bestuurders inzichtelijker,
simpeler en begrijpelijker worden. Dit zijn de kernelementen van de aanbevelingen over
bestuurdersbeloning die Eumedion vandaag heeft gepubliceerd en naar de grootste
beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. De aanbevelingen zijn onderdeel van de
zogenoemde speerpuntenbrief ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergaderingen in
2007.

Eumedion heeft in de evaluatie van de aandeelhoudersvergaderingen in 2006 reeds
geconcludeerd dat de beloningssystemen voor bestuurders complex zijn, er geen uniformiteit is
over de rapportage van de beloning en dat de gehanteerde prestatiemaatstaven onvoldoende
helder zijn. Naar aanleiding van deze bevindingen is een dertigtal aanbevelingen voor een betere
vormgeving van het beloningsbeleid opgesteld. Eumedion verwacht van de beursgenoteerde
ondernemingen dat zij de aanbevelingen betrekken bij het bestaande beloningsbeleid en bij
nieuwe voorstellen voor het beloningsbeleid van bestuurders. Institutionele beleggers die bij
Eumedion zijn aangesloten zullen de aanbevelingen betrekken bij de analyse van het
beloningsbeleid. Sinds 2004 dient het beloningsbeleid voor het bestuur aan de
aandeelhoudersvergadering ter vaststelling te worden voorgelegd.

Eumedion doet daarnaast voorstellen voor een betere organisatie van de
aandeelhoudersvergadering, omdat zij bezorgd is over het functioneren hiervan. Een late
informatieverschaffing, een gebrekkige infrastructuur om te stemmen op afstand en
onduidelijkheden rond de agenda leiden ertoe dat nog steeds onnodig veel stemmen verloren

gaan. Hierdoor is het aantal uitgebrachte stemmen op de Nederlandse
aandeelhoudersvergaderingen zowel in absolute als relatieve termen laag te noemen (Nederland:
36%, Duitsland: 46%, Verenigd Koninkrijk: 60% en de Verenigde Staten: 85%). Het is zowel in
het belang van de aandeelhouder als van de beursgenoteerde onderneming het aantal
uitgebrachte stemmen te laten stijgen. Met een hogere opkomst ontstaat een meer
gebalanceerde besluitvorming. Eumedion stelt onder andere voor om de agenda en de stukken
die op de aandeelhoudersvergadering worden behandeld eerder te publiceren (minimaal 28
dagen voor de dag van de vergadering), om op de agenda duidelijk aan te geven over welke
punten wordt gestemd en om het voor aandeelhouders mogelijk te maken rechtstreeks op
afstand deel te nemen aan de discussie en aan de stemming op de aandeelhoudersvergadering.
Voorts is het nodig dat op de aandeelhoudersvergadering zelf een strakkere regieorde wordt
gevoerd. De voorzitter van de aandeelhoudersvergadering moet bij de aanvang van de
vergadering een aantal spelregels vaststellen, zoals een eventuele regulering van het aantal
vragen dat een aandeelhouder mag stellen en van de eventuele maximale spreektijd van een
aandeelhouder. Tot slot vindt Eumedion het noodzakelijk dat de aandeelhouders de mogelijkheid
krijgen met de ondernemingsleiding te discussiëren over de voor- en nadelen van de bestaande
beschermingsconstructies. De ondernemingsleiding moet tijdens de vergadering toelichten
waarom naar haar inzicht de beschermingsconstructies dienen te worden gehandhaafd dan wel
te worden geschrapt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Over Eumedion
Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van
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