
Stemverslag Menzis bij aandeelhoudersvergaderingen in 2021 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan voor Menzis centraal. Daarom gebruiken 

we als institutioneel belegger ons stemrecht onder andere om Nederlandse ondernemingen te stimuleren 

beter te presteren op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben we ons stemrecht in 2021 gebruikt. 

Stembeleid 

We beleggen met een wereldwijde spreiding in uiteenlopende ondernemingen. We hebben gekozen voor 

een praktisch uitvoerbaar stembeleid dat voldoende invulling geeft aan de verantwoordelijkheid als 

aandeelhouder: Menzis oefende het stemrecht in 2021 uit voor deelnemingen in Nederlandse 

ondernemingen. 

 

Met ons stembeleid volgen we de Nederlandse Corporate Governance Code. Die vraagt van institutionele 

beleggers actieve en bewuste aandeelhouders te zijn, inclusief het uitoefenen van het stemrecht. 

Uitvoering stembeleid in 2021  

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar, ook als het gaat om het uitoefenen van het stemrecht. Door de Covid-

19 pandemie zijn door meerdere Nederlandse bedrijven de aandeelhoudersvergaderingen online gehouden. 

Omdat een toenemend aantal bedrijven zich zorgen maakte over de geldigheid van de AVA-besluiten, 

doordat deze beperkt bijgewoond konden worden, heeft Eumedion, samen met de vereniging van Effecten 

Uitgevende Ondernemingen (VEUO), werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van 

Effectenbezitter (VEB) het initiatief genomen voor een lobby om noodwetgeving vast te stellen. Doel was om 

het mogelijk te maken om virtuele AVA’s te houden tijdens het AVA-seizoen 2020. Dit voorstel is vervolgens 

door de politiek aangenomen.  

Overzicht van de door Menzis uitgebrachte stemmen  

We hebben in 2021 op veertien algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA) onze stem 

uitgebracht. 

Bedrijf Datum Tegen Onthoudingen Voor 

Randstad Holding 16-3-2021 0 0 Overig 

SBM Offshore 30-3-2021 0 0 Overig 

KPN 6-4-2021 0 0 Overig 

Ahold – Delhaize 8-4-2021 0 0 Overig 

ABNAMRO Group 13-4-2021 0 0 Overig 

PostNL 13-4-2021 0 13 Overig 

Heineken 19-4-2021 2 0 Overig 

ASML Holding 21-4-2021 0 0 Overig  

Wereldhave 26-4-2021 0 11 Overig 

DSM 28-4-2021 0 0 Overig 

Philips 29-4-2021 0 0 Overig 

Signify 10-5-2021 0 0 Overig 

ASR Nederland 10-5-2021 0 0 Overig 

NN groep 12-5-2021 0 0 Overig 

 

 



 

 

Menzis heeft tegen gestemd op de AVA van het volgende bedrijf:  

 

 

 

Heineken  Op de aandeelhoudersvergadering van Heineken hebben we op twee 

agendapunten tegengestemd. Menzis heeft tegen de goedkeuring van het 

remuneratierapport 2020 gestemd. Naar onze mening zijn de prestatiemaatstaven 

voor het uitkeren van de bonussen onvoldoende openbaar gemaakt en is sprake 

geweest van, in onze ogen, een buitensporige gouden handdruk. Dit is niet in lijn 

met de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook heeft Menzis tegen de 

herbenoeming van een lid in de Supervisory Board gestemd. Leden, voorzitters en 

belangrijke commissies moeten onafhankelijk zijn.  

Menzis heeft zich, vanwege onvoldoende beschikbare capaciteit om de stempunten goed te beoordelen, 

onthouden van stemmen op de AVA’s van PostNL en Wereldhave.  


