
APG (pensioenbeheerder voor ABP, pensioenfonds van ambtenaren): 
 
(1) APG bepaalt voor geen enkele van de – meer dan 4000 - bedrijven waarvan zij 
aandeelhouder is, de prijs van hun producten. 
(2) Waar het ontwikkelde landen zoals de VS betreft, is het een politieke afweging in 
hoeverre patiënten kunnen beschikken over de beste – en vaak dure – medicijnen, waarbij 
de regering, het parlement en de zorg(verzekerings)instellingen het voortouw hebben. 
 
Wij vinden de toegankelijkheid  van medicijnen heel belangrijk, vandaar dat wij ons via de 
organisatie Access to Medicine (http://goo.gl/5av2Ki) jarenlang hebben ingezet om 
medicijnen beter beschikbaar te maken voor mensen in landen met een laag inkomen. In de 
Access to Medicine Index staat Gilead op de 5e plaats 
(http://www.accesstomedicineindex.org/gilead-sciences-inc ). 
 
APG heeft tegen dit voorstel gestemd, omdat het bedrijf al een beleid had, waarbij het 
vergroten van de toegankelijkheid van zijn medicijnen was benoemd als één van de niet-
financiële doelen waarop het management wordt afgerekend.* 
Ook dit aandeelhoudersvoorstel was overigens in de kern gericht op het aanpassen van de 
prijs van medicijnen ten voordele van Amerikaanse patiënten. 
   
* Statement van Gilead in reactie op deze resolutie: 
In board's statement opposing the resolution, it asserts that the company has made 
increased access to its medicines, regardless of the ability to pay for them, a priority. The 
company reports that its U.S. patient assistance Gilead Sciences, Inc. (GILD) programs make 
its medicines accessible to those who need assistance and that the company has also 
expanded access to its HIV medicines outside the United States. Furthermore, since 2003, 
the Gilead Access Program makes certain of its HIV, chronic HBV, and visceral leishmaniasis 
products available at reduced prices in developing countries. The board states that, each 
year, its Compensation Committee establishes the company's financial and non-financial 
goals based on strategic and business priorities and objectives, and that patient access is one 
of these objectives. As a result, increasing the number of patients with access to the 
company's medicines is one of its nonfinancial goals. The company contends that the 
Compensation Committee needs the flexibility to evaluate the business objectives and 
direction of the company and set goals appropriately, and therefore this proposal is not in 
the best interests of the company or shareholders.” 
 


