
 
 
Betrokkenheidsbeleid SPMS 
 
Verantwoord beleggen is onderdeel van het beleggingsbeleid van SPMS. Hier is 
actief aandeelhouderschap een belangrijk aspect van. Environmental, Governance 
en Social (ESG) aspecten die aansluiten bij de belangen van de deelnemers vormen 
hiervoor de basis. SPMS heeft 2 sustainable development goals als speerpunt 
gekozen van haar beleid.  
 

 

Zorg voor goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden. SPMS wil bijdragen 

aan oplossingen voor vermijdbare overlijdens van pasgeborenen, aan 

oplossingen voor epidemiën en vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-

overdraagbare ziektenen aan preventie van misbruik van verslavende middelen, 

met inbegrip van drugs en alcohol 

 

 

Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie 

voor iedereen. SPMS wil bijdragen aan verhoging van het aandeel hernieuwbare 

energie in de wereldwijde energiemix en aan verbetering van energie-efficiëntie. 

 
SPMS wil als aandeelhouder betrokken zijn (stewardship) bij de bedrijfsvoering van 
de ondernemingen waarin belegd wordt. Dit doet SPMS door gebruik te maken van 
het stemrecht dat bij het aanhouden van aandelen hoort. SPMS heeft er voor 
gekozen om dit voor alle aandelen te doen waarin wereldwijd belegd wordt. 
Daarnaast gaat SPMS de dialoog aan (engagen) met ondernemingen over 
onderwerpen die voor SPMS van belang zijn. Zowel over het stembeleid als over het 
engagement beleid rapporteert SPMS op haar website als in het jaarverslag.  
SPMS zoekt ook de samenwerking op met andere institutionele beleggers om op 
deze manier meer invloed te hebben. Via BMO neemt SPMS deel aan het Climate 
100+ initiatief. Daarnaast heeft SPMS de Principles of Responsible Investment (6 
principes) ondertekend en volgt SPMS het brede spoor van het IMVB convenant.  
SPMS heeft een maatschappelijk verantwoord beleggen beleid opgesteld waarin 
nader wordt uitgelegd wat SPMS op dit vlak doet en hoe dat gebeurd inclusief 
rapportages.  
Voor de uitvoering van het stembeleid en engagement beleid wordt gebruik gemaakt 
van BMO Global Asset Management. Hierdoor wordt voorkomen dat er een conflict 
of interest ontstaat tussen het zijn van een betrokken aandeelhouder en andere 
belangen. Het daadwerkelijk stemmen gebeurd door ISS. Over het stemgedrag wordt 
door SPMS op de website gerapporteerd.  
 


