
SPMS (Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten): 
 
SPMS belegt niet actief in het aandeel Gilead. Wel passief in de VS omdat het aandeel Gilead 
onderdeel uitmaakt van de gehanteerde Large Caps index. De positie in Gilead omvat circa 
54.000 aandelen met een marktwaarde van 4,5 miljoen euro. 
  
Daarnaast hebben we voor circa 7,7 miljoen euro aan bedrijfsobligaties. Deze worden wel 
actief beheerd door externe managers. Er vindt echter geen stemming plaats bij de 
obligaties maar wel engagement door SPMS. 
  
Passief wil zeggen dat Gilead niet actief geselecteerd wordt door onze externe manager(s), 
maar dat we deze aandelen aangekocht hebben op basis van de waarde (gewicht) dat Gilead 
vertegenwoordigt in een externe index. 
  
Overigens ook bij actieve managers worden de aandelen/obligaties gekocht uit 
beleggingsperspectief en mogen ze alleen niet gekocht worden als SPMS ze heeft 
uitgesloten. Thans sluit SPMS geen farmaceutische bedrijven uit. Wel zijn we in deze sector 
actief met engagement. Het SPMS bestuur maakt jaarlijks een top 10 voor ESG prioriteiten 
en heeft in 2016 de farmaceutische industrie op de derde plaats gezet. SPMS gelooft erin dat 
ze via engagement op lange termijn meer kan bereiken dan via de weg van “uitsluiting”. 
  
Engagement op farmaceutische bedrijven 
  
Historisch gezien is toegang tot medicijnen in de Derde Wereld een belangrijk thema voor 
SPMS. Zo was SPMS het eerste pensioenfonds dat “access to medicine” ondertekende. Maar 
in de afgelopen jaren is onze engagement uitvoerder BMO (mede namens SPMS) ook in 
overleg met farmaceutische bedrijven over eerlijke medicijnprijzen voor consumenten met 
een laag inkomen in de ontwikkelde landen. BMO is ook in contact met de Amerikaanse 
groepen belanghebbenden die actief zijn geweest over de kwestie, met inbegrip van de 
UAW Retiree Medical Benefits Trust. UAW heeft een aandeelhouder resolutie in 2015 
ingediend die vraagt om meer transparantie over prijsbeleid van medicijnen. BMO 
analyseert momenteel de meest recente beschuldigingen tegen Gilead. Als deze analyse 
klaar is zal SPMS deze agenderen en indien nodig vervolg maatregelen nemen. 
  
Op de Access to Medicine “overall” index staat Gilead op de vijfde plaats en voor “pricing” 
zelf op de eerste plaats. Bij “Access to Medicine” ligt de focus op de toegang tot medicijnen 
voor de derde wereld. Zie onderstaande link. 
  
http://www.accesstomedicineindex.org/ranking 
  
Als pensioenfonds kijken we uiteraard niet naar één maar naar meerdere aspecten van een 
bedrijf. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ESG beleid en wordt in de uitvoering 
ondersteund door BMO. 
 
 


