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Algemeen 

CapitalatWork Foyer Group S.A. (“CAW”) is een Luxemburgse vermogensbeheerder die 

door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) gereguleerd is als een 

professional in de financiële sector (“PFS”). 

In het kader van de reglementaire verplichtingen van CAW en haar inspanningen om een 

effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid te verzekeren, heeft CAW een 

Betrokkenheidsbeleid (het “Beleid”) goedgekeurd. Het Beleid geeft de aandeelhouders een 

overzicht van hoe CAW de naleving van artikel 3) g) van de Richtlijn betreffende de rechten 

van aandeelhouders II1 (‘‘SRD II’’) en van artikel 1 sexies van de Groothertogelijke wet 

van 1 augustus 2019 tot wijziging van de Luxemburgse wet van 24 mei 2011 betreffende 

de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde 

ondernemingen wil verzekeren. 

Het Beleid is te allen tijde beschikbaar op de website van CAW. 

Dit openbaarmakingsverslag conform SRD II werd opgesteld als onderdeel van de 

reglementaire verplichting van CAW met de bedoeling informatie over de implementatie 

van het Beleid openbaar te maken en omvat o.a.: 

• Algemene beschrijving van het stemgedrag; 

• Toelichting bij de belangrijkste stemmen; 

• Gebruik van de diensten van gevolmachtigde adviseurs. 

Actief corporate governance staat centraal in de taken van CAW namens de 

aandeelhouders en moet altijd in hun belang worden gevoerd. Onze richtlijnen met 

betrekking tot deze kwesties worden samengebracht in het Beleid. 

Algemene beschrijving van het stemgedrag 

Beleggingsbeheerders van CAW hebben in de regel niet de intentie om rechtstreeks of 

onrechtstreeks deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen die deel uitmaken 

van de activa van hun cliënten. In uitzonderlijke omstandigheden mogen de 

beleggingsbeheerders van CAW de stemrechten van hun cliënten uitoefenen indien en 

enkel indien een dergelijke stemming in het belang van hun cliënten is.  

 

Voor 2022 oefende CAW geen stemrechten uit voor rekening van haar cliënten. 

 
Toelichting bij de belangrijkste stemmen 
 
CAW heeft niet gestemd voor het jaar 2022. Bijgevolg moet er geen toelichting worden 

gegeven bij belangrijke stemmen. 

 
Gebruik van de diensten van gevolmachtigde adviseurs 

CAW waakt erover om SRD II na te leven. Op dit ogenblik doet CAW geen beroep op 

gevolmachtigde adviseurs om het stemproces te vergemakkelijken. Interne procedures 

vermelden de mogelijkheid om in de toekomst gebruik te maken van gevolmachtigde 

adviseurs. 

 
1 Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat 

het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft. 
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