EEN OVERZICHT VAN HET EFFECT VAN SRD II OP DE
BELGISCHE EN LUXEMBURGSE AVA-MARKTEN

SRD II - Introductie
Juni

In juni 2019 trad de herziene Aandeelhoudersrichtlijn (Shareholders’
2019
Rights Directive - SRD II) van de Europese Unie in werking. De
richtlijn heeft tot doel de communicatie tussen ondernemingen en hun
aandeelhouders te verbeteren, beleggers meer zeggenschap te geven
over beloningen van bestuurders en hen aan te moedigen zich te richten op de
duurzaamheid van de onderneming op de lange termijn in plaats van op kortetermijnwinsten.
Met de nieuwe richtlijn wordt het ondernemingen gemakkelijker gemaakt om hun aandeelhouders
te identificeren en wordt het voor aandeelhouders eenvoudiger om hun rechten uit te oefenen.

SRD II - Kenmerken
☐ M
 et SRD II wordt betracht de manier te verbeteren waarop beursgenoteerde
ondernemingen in de EU en hun beleggers met elkaar communiceren.
☐ H
 et wordt voor ondernemingen makkelijker om inzicht te krijgen in al hun
onderliggende aandeelhouders en om rechtstreeks met hen te communiceren.
☐ M
 et SRD II wordt een modern wettelijk kader gecreëerd om de
betrokkenheid van aandeelhouders op de lange termijn te stimuleren
en om de transparantie tussen ondernemingen en hun beleggers te
verbeteren, zodat beleggers worden aangespoord een benadering op de
langere termijn te hanteren.
☐ H
 et wordt voor aandeelhouders ook makkelijker om hun rechten als
eigenaar van de onderneming uit te oefenen, bijvoorbeeld als het gaat om
het stemmen over beloningen van bestuurders.
☐ A
 andeelhouders kunnen een uitgevende instelling nu verzoeken om
een bevestiging van hun uitgebrachte stem om zo te verifiëren dat hun
stemmen zijn ontvangen en meegerekend.
☐ In juni 2019 werd de richtlijn tot wet verklaard in de EU-lidstaten.
Ondernemingen die aandelen hebben uitgegeven, en hun financiële
tussenpersonen, moeten voor september 2020 de manier veranderen
waarop ze hun aandeelhouders identificeren en hen op de hoogte houden.
☐ O
 ndernemingen moeten een actieplan opstellen om te laten zien dat ze er
klaar voor zijn. Echter moet hierbij wel de kanttekening worden gemaakt
dat elke EU-lidstaat de regels mogelijk op een andere manier interpreteert.

SRD II - Tijdlijn
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SRD II wordt van kracht

Europese Commissie publiceert

Deadline waarvoor de richtlijn

Implementatieverordening

moet zijn omgezet naar nationale
wetgeving

September 2020
Uitgevende ondernemingen en hun tussenpersonen
moeten wijzigingen aanbrengen in de manier waarop ze hun
aandeelhouders identificeren en hen op de hoogte houden

Hoe Lumi hierbij kan helpen
Het platform van Lumi ondersteunt AVA’s in België en Luxemburg
momenteel al op een aantal manieren, zoals via een veilige, geverifieerde
registratie bij de vergadering, het live uitbrengen van stemmen in de
vergaderruimte, het combineren van volmachtstemmen met livestemmen
voor een directe uitslag tijdens de vergadering, en alle vereiste
verslaglegging na de vergadering.
Ons platform is nu uitgebreid om naamloze vennootschappen nog beter
te helpen hun vergadergegevens te stroomlijnen. We maken het recht
om bij volmacht te stemmen transparanter en maken het voor beleggers
makkelijker om hun stem tijdens vergaderingen elektronisch uit te brengen.
Via een API-verbinding tussen het platform van Lumi en de institutionele
belegger wordt het voor deze laatste heel eenvoudig om zijn of haar stem
rechtstreeks via het platform uit te brengen. Alle gegevens worden daarbij
op één plek vastgelegd.
Na afloop van de stemming worden de stemmen direct bevestigd aan zowel
de uitgevende instelling als de institutionele beleggers. De bevestiging
bevat tevens het stemgedrag van de onderliggende aandeelhouders.

September

2020

Voordelen van het Lumi AVA
platform voor uitgevende
instellingen
☐ D
 irecte publicatie van de vergaderagenda voor aandeelhouders en centrale
effectenbewaarinstellingen
☐ Volledige controle over de vergadergegevens
☐ R
 eal-timeontvangst van de stemmen afkomstig uit verschillende bronnen
(in de ruimte zelf of deelnemers op afstand) zodra de stemming begint
☐ Transparantie en rechtstreekse toegang tot aandeelhouders en tussenpersonen
☐ Mogelijkheid om aandeelhouders direct na de AVA een verslag te sturen
☐ Verminderd risico op fouten dankzij verhoogde mate van automatisering
☐ G
 ecentraliseerde gegevens en verslaglegging in de cloud na afloop
van de vergadering
☐ Gegevensstroom die voldoet aan SRD II
Of u nu gebruik maakt van papieren stembiljetten, Excel-spreadsheets of
elektronische stemmen, met ons platform is alles mogelijk.

Neem contact op met Lumi
We horen graag van u.
Rita Baeyens
E-mail: rita.baeyens@lumiglobal.com
Telefoon: +32 3 740 33 00
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