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Inleiding
Op verzoek van Reaal levert ACTIAM elk halfjaar een rapportage over het stemgedrag van Reaal. Dit betreft de
beleggingen van Reaal, voor zover deze niet in beleggingsfondsen van ACTIAM plaatsvinden. Het stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen kan ACTIAM uitvoeren bij bedrijven waar Reaal aandelen van bezit. Het is een van de
middelen om duurzamer gedrag bij bedrijven te stimuleren, naast middelen zoals engagement en uitsluiting.
Aan de basis van het stemgedrag van Reaal ligt het stembeleid. Dit beleid bevat criteria voor bestuursonderwerpen zoals
beloning en benoemingen. Het stembeleid van ACTIAM onderscheidt zich door de specifieke criteria die zijn opgesteld
voor aandeelhoudersvoorstellen. Deze voorstellen betreffen vaak duurzaamheidsonderwerpen. Ook wordt er met extra
nadruk gekeken naar voorstellen die een van de focusthema’s van ACTIAM betreffen.
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Stemmen
Reaal belegde tot mei 2019 in aandelenpools en via deze pools werden directe aandelenbeleggingen aangehouden. De
aandelenpools zijn opgegaan in tussenpools waarmee er wordt doorbelegd in beleggingsfondsen. Sinds deze wijziging is
Reaal belegd via participaties in deze beleggingsfondsen en houdt Reaal derhalve geen directe aandelenbeleggingen meer
aan. Hierdoor vervalt ook het stemmen in de directe aandelenbelangen.
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Disclaimer
Deze Disclaimer is van toepassing op de in deze presentatie en/of dit document opgenomen commerciële informatie
(hierna: de Informatie) die door ACTIAM N.V. (hierna: ACTIAM) aan de ontvanger wordt aangeboden. Door het in
ontvangst nemen van deze Informatie accepteert de ontvanger de toepasselijkheid van deze Disclaimer.
ACTIAM streeft ernaar nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen uit betrouwbaar geachte bronnen. ACTIAM kan
echter de nauwkeurigheid en volledigheid van de Informatie niet garanderen en aan de Informatie kunnen geen rechten
worden ontleend. De Informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.
ACTIAM geeft geen garanties, expliciet of impliciet, aangaande de vraag of de Informatie die middels deze presentatie
en/of dit document verkregen is nauwkeurig, volledig of actueel is. ACTIAM is niet verplicht om de verstrekte Informatie
bij te werken of onnauwkeurigheden of fouten te herstellen.
De ontvanger zal ACTIAM inclusief haar bestuurders, management en medewerkers niet aansprakelijk stellen voor
eventuele tekortkomingen in deze Informatie.
De waarde van beleggingen kan fluctueren en resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Het bespreken van risico’s in de Informatie dient niet beschouwd te worden als een volledige opsomming van alle
voorkomende risico’s. De hier vermelde Informatie dient door de ontvanger niet te worden geïnterpreteerd als zakelijk,
financieel, beleggings-, hedging-, handels-, juridisch, regelgevend, belasting-, of boekhoudkundig advies. De belegger
dient zelf elders onafhankelijk advies in te winnen. Ook dient deze informatie niet beschouwd te worden als een aanbod
om producten te kopen, te verkopen of te investeren. Op producten en diensten genoemd in deze Informatie zijn
mogelijk specifieke voorwaarden van toepassing die geraadpleegd dienen te worden voordat tot een transactie besloten
wordt.
De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de ontvanger de Informatie gebruikt. De op
die Informatie gebaseerde beslissingen zijn voor rekening en risico van de ontvanger. Deze Informatie wordt de ontvanger
uitsluitend aangeboden voor eigen gebruik en de ontvanger zal deze Informatie slechts aan derden ter beschikking stelling
na schriftelijke toestemming van ACTIAM.
Nederlands recht is van toepassing op deze Disclaimer.
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