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VAN LAWICK & CO. VERMOGENSBEHEER B.V.
BETROKKENHEIDSBELEID
In dit beleid wordt toegelicht op welke wijze Van Lawick & Co. Vermogensbeheer B.V.
(hierna Van Lawick) als beleggingsonderneming namens cliënten invulling geeft aan
betrokken aandeelhouderschap bij EU-beurs genoteerde ondernemingen. Hiermee wordt
aangesloten bij de eisen van de herziene aandeelhoudersrichtlijn ((EU) 2017/828).
VERANTWOORDELIJKHEID
Van Lawick is verantwoordelijk voor:
● Het opstellen en publiceren van een aandeelhouders betrokkenheid beleid in haar
rol als beleggingsonderneming, voor zover zij namens beleggers belegt in Europese
beursgenoteerde aandelen;
● Het op de website openbaar maken van het aandeelhouders betrokkenheid beleid.
DIENSTVERLENING
Van Lawick biedt beleggingsdienstverlening aan.
KADERSTELLING
Van Lawick begrijpt haar rol als beleggingsonderneming en het belang van betrokken
aandeelhouderschap. Van Lawick kan voor cliënten rechtstreeks in aandelen in
(beursgenoteerde) ondernemingen of via beleggingsinstellingen beleggen. Hierbij belegt
Van Lawick voor rekening en risico van haar cliënten. In dit betrokkenheids beleid is
vastgelegd op welke wijze Van Lawick stemrechten kan uitoefenen welke voortvloeien uit
de aandelen die de cliënt in portefeuille heeft (en daarmee formeel de aandeelhouder is).
Het stemrecht strekt zich uit tot alle relevante aangelegenheden die worden voorgelegd ter
stemming aan de aandeelhouders. Dit betreft onder meer strategie, financiële en niet
financiële prestaties en risico’s, duurzaamheid en ESG-beleid, benoemingen,
beloningsbeleid en onderwerpen betreffende de corporate governance. Dit betrokkenheids
beleid is gebaseerd op artikel 5:87c van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en
Shareholder Rights Directive II (SRD II).
Van Lawick belegt niet voor eigen rekening waardoor zij zelf geen stemrechten kan
uitoefenen. Hierdoor kan er ook geen belangenconflict ontstaan indien er namens cliënten
wordt gestemd.
STEMBELEID
Het uitgangspunt bij Van Lawick is dat er alleen stemrechten worden uitgeoefend indien dit
expliciet schriftelijk met de cliënt is overeengekomen. Van Lawick zal de rechten
voortvloeiend uit de aandelen uitoefenen indien daar een uitdrukkelijke machtiging en
instructie van de cliënt voor is ontvangen. De rechten worden dan ten behoeve van de cliënt
uitgevoerd.
De cliënt dient de machtiging en de voorkeuren tijdig schriftelijk door te geven aan Van
Lawick. Indien Van Lawick heeft gestemd in opdracht van een cliënt en hiervan een
bevestiging ontvangt, wordt dit onverwijld doorgegeven aan de cliënt of aan een door de
cliënt aangewezen derde.

