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ENGAGEMENTBELEID VAN CARMIGNAC 
31/12/2019 

 

Carmignac stimuleert niet alleen solide bestuurspraktijken met behulp van een actief stembeleid, maar 

is ook betrokken bij de bedrijven waarin het belegt om hen te wijzen op eventuele controverse of 

problemen over hun beleid inzake milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid of behoorlijk bestuur 

(ESG). Onze fiduciaire plicht houdt in dat wij onze aandeelhoudersrechten namens onze beleggers 

uitoefenen. Met ingang van het stemseizoen van 2020 hebben we daarom ons doel voor de deelname 

aan stemmingen voor al onze aandelenfondsen opgeschroefd naar 100%. 

 

Carmignac is momenteel bezig met de herziening van zijn engagementbeleid om dit beter aan te laten 

sluiten op de Richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten (SRD II) en de manier waarop die in de 

desbetreffende landen wordt toegepast. In Frankrijk werd de richtlijn uiteindelijk in november 2019 van 

kracht, waardoor Carmignac niet voldoende tijd had om zijn algemene engagementbeleid af te stemmen 

op alle vereisten van de richtlijn. Carmignac heeft om die reden besloten zijn raamwerk voor engagement 

in 2020 verder te consolideren en met behulp van de opgerichte Responsible Investment Governance-

groep te garanderen dat het Engagementbeleid voor 2020 voldoet aan de vereisten uit de richtlijn. 

Bovendien zullen we extra aspecten behandelen, zoals hoe we toezicht houden op de strategie, de 

financiële en niet-financiële prestaties, het risico en de kapitaalstructuur van de bedrijven waarin we 

belegd zijn (indien van toepassing) en hoe we met andere belanghebbenden samenwerken en ons 

handelen coördineren. 

 

Ten slotte zullen we, overeenkomstig ons raamwerk voor het beheer van belangenconflicten, in ons 

engagementbeleid voor 2020 verduidelijken hoe Carmignac binnen dit geconsolideerde raamwerk 

omgaat met reële en potentiële belangenconflicten die voortkomen uit dit geactualiseerde raamwerk 

voor engagement. 

 

Welke soorten engagement? 

Betrokkenheid bij bedrijven overstijgt evaluaties van ESG-factoren die aan een beleggingsrationale 

bijdragen. We laten ons in met bedrijven waarin we belegd zijn, voornamelijk als we denken dat ESG-

risico's negatieve effecten hebben of kunnen hebben. Bovendien kan het voorkomen dat de 

portefeuillebeheerder of analist na een controverse een bezoek brengt aan het bedrijf in kwestie. Een 

controverse kan onder andere een milieuongeval, een significante inbreuk op productveiligheid of 

onrechtmatige behandeling van het personeel zijn, of met behoorlijk bestuur te maken hebben, zoals 

boekhoudkundige risico's, samenstelling van de directie of het vergoedingsbeleid voor het bestuur. Ten 

slotte kan directe betrokkenheid bij het bedrijf plaatsvinden bij stemmingen waar we onze standpunten 

moeten toelichten, of wanneer we tegen een aanbevolen stemming in willen gaan op basis van een 

standaard duurzaamheidsadvies van onze stemmingsdienstverlener ISS. 
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Hoe ziet ons engagement eruit? 

Problemen met engagement kunnen meestal opgelost worden door toelichtingen per e-mail, maar 

kunnen ook maandenlang blijven slepen als er een beleidsverandering voor nodig is. Wanneer een bedrijf 

in een controverse terechtkomt, wordt de potentiële impact van het risico gewogen en wordt er 

geëvalueerd wat het bedrijf heeft gedaan om actuele en toekomstige risico's te beperken. Indien nodig 

kunnen we extern onderzoek laten uitvoeren. Een aantal keer zijn we samen met andere 

vermogensbeheerders achter gedeelde standpunten gaan staan, waardoor we onze 

aandeelhoudersrechten uit wisten te breiden, ofwel incidenteel ofwel door de verbintenissen(1) die we 

onlangs zijn aangegaan. We hebben toen de toekomstige financiële impact op het bedrijf geëvalueerd 

om zo tot een aanpak te komen: de belegging vergroten, afbouwen of zelfs geheel uitstappen. Om de 

houder van het fonds niet te benadelen, houden we daarbij rekening met de liquiditeit op de markt. 

 

Onderstaande diagrammen tonen onze engagement in 2019. Deze zijn intern opgesteld en 

gedocumenteerd in onze front-office-database Mackey RMS. 

 

 
 

Raadpleeg onze stemverslagen van 2019 voor meer informatie over de uitoefening van ons stemrecht. 

• Verslag stembeleid 2019 - CG (in het Engels) 

• Verslag stembeleid 2019 - CGL (in het Engels) 

 

Activiteit in 2019 

Zoals we voor 2019 gepland hadden, zijn we proactiever in gesprek gegaan met bedrijven over hun 

klimaatdoelen en hun transitie naar schonere energiebronnen. Betrokkenheid op het gebied van milieu 

is goed voor 35% van onze totale betrokkenheid, tegenover slechts 4% in 2018. Aangezien ons 

duurzaamheidsteam inmiddels twee extra leden telt die zich met ESG-gerelateerde zaken bezighouden, 

hebben we het aantal engagements kunnen verdrievoudigen door meer afspraken te maken met 

bedrijven in ontwikkelde markten. Het duurzaamheidsteam staat onder leiding van Maxime Carmignac, 

https://www.carmignac.fr/uploads/pdf/0001/12/4f04c1dc895e676201713d8500120f8af85813c5.pdf
https://www.carmignac.fr/uploads/pdf/0001/12/713cf620d75df869cef7761030021ff5bb2f12ee.pdf
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Managing Director van Carmignac Gestion Luxembourg – UK Branch en lid van de Raad van Bestuur van 

Carmignac Gestion SA (de Raad van Bestuur). 

 

Het plan voor 2020 

In 2020 zullen we onverminderd met onze trustee-bedrijven in gesprek gaan om hun 

koolstofdoelstellingen en transparantie te bespreken. We zullen in de gehele reeks MVB-fondsen actieve 

stappen ondernemen om een bijdrage te leveren aan klimaatmitigatie en -adaptatie en zullen voortaan 

ook bedrijven identificeren die een rol spelen in de toeleveringsketen van duurzame energie, om de 

transitie naar schonere energie te faciliteren. Daarnaast zullen we bedrijven identificeren die actief zijn 

in sectoren met een hoge uitstoot. Vanuit onze verbondenheid (1) met Climate Action 100+ en 

ShareAction zijn we van plan onze engagement-pijlen collectief te richten op kwesties rondom de 

energietransitie en transparantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Carmignac heeft ShareAction en Climate Action 100+ in februari 2020 ondertekend. Meer informatie kunt u 

vinden op www.shareaction.org en www.climateaction100.org 

 

Bron: Carmignac, 31/03/2020. Promotioneel materiaal. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden 
gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is 
geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 
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