ENGAGEMENT
POLICY

Wat is
engagement?
Engagement kan vele vormen aannemen, maar
algemeen staat het voor de interactie tussen
investeerders en de ondernemingen waarin zij investeren.
Via deze interactie kunnen investeerders of potentiële
investeerders een aantal thema’s met het management
bespreken, alsook een duidelijke boodschap overdragen
omtrent hun visie over duurzaam ondernemen.
Aandeelhouders krijgen hierdoor de mogelijkheid om het
belang van duurzaam ondernemen extra te benadrukken
en te verzekeren dat duurzaamheid een prominente
plaats op de agenda van het management krijgt.

Waarom is
engagement
belangrijk?
Als aandeelhouders en investeerders bevinden wij ons
in een bevoorrechte positie om mee te bepalen welke
richting een onderneming uitgaat. Het zijn immers
de aandeelhouders die de aanstelling van zowel het
management als van de raad van bestuur moeten
goedkeuren. Als grote aandeelhouder vinden wij het
dan ook onze morele plicht om deze opportuniteit
te gebruiken om ons zeggenschap te koppelen aan
ambitieuze doelstellingen voor duurzaam ondernemen.
Het engagement van een aandeelhouder op het vlak van
duurzaamheid is immers maar zo groot als zijn of haar
wil om actief op de voorgrond te treden en duurzaamheid
op de agenda te plaatsen. Daarom vinden wij het
belangrijk om onze visie inzake duurzaamheid kenbaar te
maken en met bedrijven in dialoog te gaan over hoe wij
samen kunnen streven naar een betere wereld.

Onze
visie
In onze visie inzake engagement staan er drie
elementen centraal:
L ANGE TERMIJN
Wij zijn lange termijn investeerders. Wanneer wij een positie
nemen in een onderneming, doen wij dit met de bedoeling
om die positie jarenlang aan te houden. Net daarom is het
voor ons extra belangrijk om er zeker van te zijn dat een
onderneming een vooruitstrevende rol heeft op het vlak
van duurzaamheid. Een onderneming die achterloopt op
het vlak van duurzaamheid, loopt immers het risico dat ze
binnen enkele jaren niet langer waarde kan creëren voor
alle betrokken partijen. Dit zou zich geleidelijk aan in de
financiële resultaten beginnen te weerspiegelen waardoor
we de positie uiteindelijk van de hand zouden moeten
doen. Duurzaamheid is dus een essentiële vereiste die lange
termijn investeren mogelijk maakt.
Daarnaast zijn wij ons ook bewust van de opportuniteiten
en verantwoordelijkheden die lange termijn
aandeelhouders aangeboden krijgen. Net omdat wij
investeren met een lange termijn visie is het belangrijk
dat wij onze stem laten horen. Traders en beleggers met
korte termijn visie zullen zich door hun korte betrokkenheid
immers niet snel geroepen voelen om duurzaamheid op

de agenda te plaatsen. Daarom is het des te belangrijker
dat wij onze verantwoordelijkheid opnemen en een
constructieve dialoog aangaan met het management.
UITGEBREID
Wij geloven niet dat duurzaamheid kan worden
opgesplitst. In het Engels gebruikt men de term ESG
als men het over duurzaamheid heeft. Dat staat voor
“Environment, Social & Governance” ofwel “Milieu,
Maatschappij en Deugdelijk Bestuur”. Hoewel sommige
partijen zich toeleggen op één specifiek aspect van
duurzaamheid, zijn wij van mening dat duurzaamheid
een allesomvattend concept is, waarbij elk onderliggend
element even zwaar doorweegt.
Om die reden wensen wij in onze gesprekken met de
bestuurders van onze ondernemingen zowel aandacht
te besteden aan milieu gerelateerde thema’s als aan
maatschappelijke thema’s en thema’s die te maken
hebben met deugdelijk bestuur.
RESULTA ATGERICHT
Wij doen aan engagement om veranderingen te
bekomen, niet om een marketingshow op te voeren. De
tijd en middelen die een vermogensbeheerder investeert

in interactie met bedrijven getuigen slechts van een
ambitieus duurzaamheidsbeleid als deze tijd en middelen
ook efficiënt aangewend worden.
In dat opzicht moeten wij ook een realistisch beeld van
onze eigen positie schetsen. Door het feit dat wij de
vermogens van verschillende personen samenbrengen,
hebben wij meer zeggenschap. Toch zijn wij een kleine
speler in de ogen van bedrijven met een marktwaarde
van honderden miljarden euros. We moeten dan ook
de waarheid aanvaarden en beseffen dat als we echte
resultaten willen bekomen, we als een gezamelijk
front moeten optreden in samenwerking met andere
investeerders.
Dit doen we door samen te werken met Sustainalytics,
de grootste gespecialiseerde organisatie op het vlak van
duurzaamheidsonderzoek en engagement. Sustainalytics
verenigt de stemmen van verschillende aandeelhouders
en kan daardoor een meer gewichtige boodschap
overbrengen aan het management van beursgenoteerde
ondernemingen.
In de toekomst zullen wij ook meer samenwerken met de
groep Van Lanschot – Kempen om als een gezamenlijk
front op te treden in onze ambitie om van duurzaamheid
een centraal thema te maken.

Een concreet
voorbeeld
BETERE ANTI-CORRUPTIEMA ATREGELEN
BIJ GL A XOSMITHKLINE
In 2013 kwam aan het licht dat toenmalige werknemers
van de Chinese afdeling van GlaxoSmithKline
onrechtmatige betalingen hadden verricht aan
enkele medische verenigingen in ruil voor positieve
aanbevelingen en commentaren over GlaxoSmithKlineproducten. Hoewel dit een duidelijke schending is van de
interne beleidsmaatregelen die GlaxoSmithKline heeft
rond ethische bedrijfsvoering en anti-corruptie, konden
deze inbreuken toch enige tijd plaatsvinden alvorens ze
aan het licht kwamen.
Voor Mercier Vanderlinden is het belangrijk dat dergelijke
incidenten zich in de toekomst niet meer voordoen.
Mercier Vanderlinden heeft zich dan ook verenigd met
andere investeerders en Sustainalytics het mandaat
gegeven om met GlaxoSmithKline in dialoog te gaan.

Dit heeft ertoe geleid dat GlaxoSmithKline verschillende
initiatieven heeft genomen om de kans op inbreuken
op haar anticorruptiebeleid aanzienlijk te verminderen.
Het gaat onder meer om de aanpassing van het
verloningsbeleid waardoor het loon niet langer
gekoppeld is aan het aantal dokters die GSK-medicijnen
voorschrijven. Daarnaast implementeerde GSK ook een
globale anticorruptiestrategie.
Op deze manier heeft onze constructieve dialoog tot
effectieve en duurzame oplossingen geleid.

