Beleid van ABP over belangenconflicten
met betrekking tot stewardshipactiviteiten

Inleiding

Potentiële belangenconflicten
met betrekking tot stewardshipactiviteiten

Stichting Pensioenfonds ABP (hierna: ABP) is
zich ervan bewust dat, in haar hoedanigheid
van pensioenfonds waarvan de activa worden
beheerd en de stewardshipactiviteiten worden
uitgevoerd door APG Asset Management
(hierna: APG AM), er zich gevallen kunnen
voordoen waarbij de belangen van ABP in strijd
kunnen lijken met de belangen van APG AM
en met die van de beursgenoteerde bedrijven
waarin APG namens ABP belegt. ABP heeft tot
beleid om werkelijke en potentiële belangen
conflicten te identificeren, te beheren en op
te lossen. Dit beleid over belangenconflicten is
wereldwijd van toepassing.

Potentiële belangenconflicten met betrekking tot
de stewardshipactiviteiten van APG AM namens ABP
kunnen optreden tussen:
• ABP en APG AM;
• ABP (of een aan ABP gerelateerde entiteit) en andere
APG AM cliënten;
• Personen in dienst van ABP (inclusief leden van
de raad van bestuur) en APG AM.

Taken en verantwoordelijkheden
Het senior management van APG AM is verantwoordelijk
voor het waarborgen dat de systemen, controles
en procedures van APG AM toegerust zijn om
werkelijke en potentiële belangenconflicten tussen
APG en zijn klanten te identificeren, te beheren en
op te lossen. De afdeling Compliance draagt bij aan
het identificeren en monitoren van werkelijke en
potentiële belangenconflicten.

Beleid en procedures
ABP heeft een interne Gedragscode teneinde belangen
conflicten te voorkomen, op te sporen, te beheren en op
te lossen. Naleving van deze Code wordt voortdurend
bewaakt en jaarlijks beoordeeld. Dit document is een
uittreksel van de interne Gedragscode in de mate waarin
deze betrekking heeft op de stewardshipactiviteiten
van APG AM namens ABP. ABP hanteert de volgende
procedures teneinde belangenconflicten te voorkomen,
op te sporen, te beheren en op te lossen:
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1. Instructie aangaande handel met voorkennis
ABP heeft regels ingevoerd die een algemeen verbod
op privé-portefeuilletransacties inhouden in het
geval van een belangenconflict of als vertrouwelijke
informatie wordt verkregen. Handelstransacties voor
eigen rekening moeten beperkt blijven tot transacties
in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten
en staatsobligaties.
2. I nstructie aangaande giften, uitnodigingen
en entertainment
Medewerkers van ABP moeten zich terughoudend
opstellen bij het aanvaarden van giften, uitnodigingen
en entertainment, teneinde te voorkomen dat het
aanvaarden van een zakelijke gunst invloed heeft, of lijkt
te hebben, op een toekomstige beslissing van ABP.

3. Instructie aangaande nevenfuncties
Medewerkers van ABP kunnen nevenfuncties uitoefenen,
voor zover met een dergelijke functie niet de indruk
van een potentieel belangenconflict wordt gewekt.
Elke nevenfunctie moet overigens van tevoren worden
goedgekeurd door de compliance officer.
4. Corporate Governance Raamwerk
Het stembeleid van ABP, dat deel uitmaakt van het
Corporate Governance Raamwerk van ABP 2, geeft
een overzicht van de stemnormen van ABP voor de
belangrijkste agendapunten van de jaarlijkse algemene
vergaderingen van bedrijven waarin wordt belegd.

Afzien van handeling
Als er zich een potentieel belangenconflict lijkt voor te
doen, kan ABP besluiten om zich te onthouden van een
bepaalde activiteit.

Openbaarmaking
Als om ongeacht welke reden preventieve maatregelen
geen succes hebben gehad om een potentieel belangen
conflict te beperken, dan streeft ABP ernaar om
informatie over een dergelijk conflict ter beschikking te
stellen aan alle relevante stakeholders.

1 ABP Gedragscode 2018.
2 https://www.abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/

Meer informatie? Ga naar abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/

abp.nl

