Cynllun Pensiwn Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Datganiad Gweithredu
Blwyddyn y cynllun ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2020
Mae'r datganiad hwn yn gosod allan dull a gweithredu'r Ymddiriedolwyr tuag at bolisïau amgylcheddol,
cymdeithasol a llywodraethiant (ACLl) a nodir yn y Datganiad Egwyddorion Buddsoddi dros y cyfnod o 12 mis
hyd at 31 Rhagfyr 2020.

Sut mae polisïau pleidleisio ac ymgysylltu wedi'u dilyn
Mae'r Ymddiriedolwyr yn ystyried eu bod wedi cwrdd â'u polisïau pleidleisio ac ymgysylltu yn y ffyrdd canlynol:
•

Ar ddiwedd blwyddyn y Cynllun, y rheolwr buddsoddi a benodwyd i reoli asedau ar ran y Cynllun oedd
Sarasin & Partners (“y rheolwr”). Mae'r Ymddiriedolwyr yn ystyried perfformiad y gronfa ac unrhyw
ddatblygiadau arwyddocaol, o leiaf unwaith y flwyddyn. Adolygodd yr Ymddiriedolwyr yr ACLl a'r
ystyriaethau stiwardiaeth mewn perthynas â'u rheolwr ym Mehefin 2019 ac wedi cytuno i gynnal
ymarferiad monitro yn canolbwyntio ar arferion ACLl y rheolwr unwaith y flwyddyn.

•

Mae'r Cynllun yn buddsoddi trwy gyfrif ar wahân gyda'r rheolwr, lle caiff rhai daliadau eu dal yn
uniongyrchol gan y Cynllun, ond mae hefyd yn buddsoddi mewn cyfryngau buddsoddi cyfun. Mae'r
Ymddiriedolwyr yn dirprwyo cyfrifoldeb am gynnal gweithgareddau pleidleisio ac ymgysylltu i'r rheolwr
yn ei daliadau unongyrchol, ac fe gaiff y cyfrifoldeb hwn ei ddirprwyo'n bellach i'r is-reolwyr isorweddol
ar gyfer cyfryngau buddsoddi cyfun. Mae hawliau buddsoddi (gan gynnwys hawliau pleidleisio) wedi'u
harfer gan y rheolwr yn unol â pholisïau cyffredinol y rheolwyr ar lywodraethiant corfforaethol. Mae'r
Ymddiriedolwyr hefyd yn disgwyl i'r (is-)reolwyr fod wedi ymgysylltu â'r cwmnïau y maen nhw'n
buddsoddi ynddyn nhw mewn perthynas â materion ACLl.

•

Cynhaliodd yr Ymddiriedolwyr monitro ACLl ar gyfer y cyfnod dros y flwyddyn hyd at Fedi 2020, yn
ychwanegol at arolwg cychwynnol o'r gweithgareddau hyn ym Mehefin 2019, gan fodloni fod polisïau'r
rheolwr yn rhesymol ac nad oedd angen unrhyw gamau adferol ar yr adeg hynny.

•

Mae'r Ymddiriedolwyr yn dawel eu meddwl ynghylch strategaethau a phrosesau'r rheolwr dros arfer
hawliau a chynnal gweithgareddau ymgysylltu ac, yn benodol, eu bod yn ymdrechu i wneud y
gorau o werth cyfranddaliwr fel buddsoddwr hirdymor. Mae'r Ymddiriedolwyr yn derbyn ac yn
adolygu'n flynyddol data pleidleisio a pholisïau ymgysylltu yn seiliedig ar wybodaeth a ddarperir
gan y rheolwr er mwyn sicrhau cydweddu â'u polisïau eu hunain. Ymgymerwyd â'r ymarferiad hwn
ym Mehefin 2019 a Medi 2020. Ni chymerwyd unrhyw gamau pellach yn dilyn y trafodaethau hyn.

•

Wedi adolygu'r uchod yn unol â'u polisïau, mae'r Ymddiriedolwyr yn dawel eu meddwl fod camau
gweithredol eu rheolwr yn cydweddu â pholisïau stiwardiaeth y Cynllun.
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Data pleidleisio
Mae'r data pleidleisio a grynhowyd ar gyfer y Cynllun wedi'i roi dros y flwyddyn hyd
at 31 Rhagfyr 2020.
Mae'r wybodaeth wedi'i ddarparu ar lefel cyfrif ar wahân.
Rheolwr

Sarasin & Partners

Enw'r gronfa

ddim yn berthnasol

Strwythur
Y gallu i ddylanwadu ar natur
pleidleisio'r rheolwr

Cyfrif ar wahân
Mae'r cyfrif ar wahân yn dilyn polisi pleidleisio'r rheolwr, felly cyfyng ydy'r sgôp i'r
Ymddiriedolwyr ddylanwadu ar natur pleidleisio'r rheolwr, ond fe all yr Ymddiriedolwyr
gyfyngu rhai buddsoddiadau.

Nifer cyfarfodydd y cwmni lle'r oedd y
rheolwr yn gymwys i bleidleisio dros y
flwyddyn

49

Nifer y penderfyniadau lle'r oedd y
rheolwr yn gymwys i bleidleisio arnyn
nhw dros y flwyddyn

735

Canran y penderfyniadau y bu'r
rheolwr yn pleidleisio arnyn nhw*

93.5%

Canran y penderfyniadau lle'r ataliodd
y rheolwr ei bleidlais**

3.8%

Canran y penderfyniadau lle y
pleidleisiwyd gyda'r rheolwyr, fel canran
o'r cyfanswm o benderfyniadau lle
cynhaliwyd pleidlais

63.6%

Canran y penderfyniadau lle pleidleisiwyd
yn erbyn y rheolwyr, fel canran o'r
cyfanswm o benderfyniadau lle
cynhaliwyd pleidlais

32.6%

Canran y penderfyniadau lle gwelwyd
pleidleisio'n groes i argymhelliad y
cynghorydd procsi (lefel y cwmni)***

29%

Ffynhonnell: Gwybodaeth a ddarparwyd gan y rheolwr buddsoddiadau.
* Dydy'r rheolwr ddim yn pleidleisio mewn awdurdodaethau lle mae gofynion blocio cyfranddaliadau ac atwrneiaeth yn gymwys. Yn
ychwanegol, ar bedwar achlysur gwahanol yn ymwneud â daliad y rheolwr yn Credicorp, dewisiwyd peidio â chynnal pleidlais gan nad oedd
opsiwn i bleidleisio yn erbyn y rheolwyr. Roedd yr enghreifftiau hyn mewn gwirionedd yn erbyn ail-ethol cyfarwyddwyr, pecynnau tâl
cydnabyddiaeth y cyfarwyddwyr hyn ac mewn protest yn erbyn PWC fel archwilwyr. Ymhob achos, roedd y penderfyniadau hyn i beidio â
phleidleisio yn ymwneud â phryderon y rheolwr ynghylch ystyriaeth y cwmni am newid hinsawdd a chydweddu â chytundeb Paris.
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** Yn cynnwys ataliadau rhag pleidleisio ac adegau lle bu'r rheolwr yn dewis peidio â phleidleisio (yn nodweddiadol pan nad oedd unrhyw
ddewis arall yn caniatáu i'r rheolwr bleidleisio yn ei erbyn).
*** Cynrychiolydd - yn ymwneud a chofnod pleidleisio cyffredinol Sarasin & Partners’ yn 2020, nid y portffolio penodol hwn . Fe anwybyddodd
y rheolwr eu polisi pleidleisio eu hunain mewn 14% o'r penderfyniadau.

Mae'r rheolwr yn cyflogi cwmni cynghorol procsi, Institutional Shareholder Services (ISS), i weithredu eu polisi
pleidleisio, ond dydyn nhw ddim yn defnyddio polisi pleidleisio diofyn ISS. Mae'r pleidleisiau'n cael eu monitro
gan y rheolwr. Mae'r rheolwr hefyd yn monitro perfformiad ISS. Mae dadansoddwyr hefyd yn ymgysylltu'n
weithredol â'r broses bleidleisio ac yn ymchwilio i anghysonderau gyda gwasanaeth pleidleisio procsi'r trydydd
parti, ISS, pan ddônt i'r golwg.
Mae'r rheolwr yn talu am ddefnydd ISS, ymchwil MSCI ESG, HOLT, Proxy Insight a chyfweliadau rhwydwaith
arbenigol fel darparwyr gwasanaethau ACLl arbenigol.

Pleidleisiau arwyddocaol

Mae'r Ymddiriedolwyr wedi dirprwyo'r dasg o ddiffinio beth ydy "pleidlais arwyddocaol" i'r rheolwr. Ceir
crynodeb o brif weithrediadau pleidleisio'r rheolwr isod.
Dangosir sampl o bleidleisiau ar draws blwyddyn y Cynllun ar lefel cyfrif ar wahân isod.
Pleidlais 1

Enw'r Cwmni
Dyddiad y bleidlais
Crynodeb y penderfyniad
Sut y pleidleisiodd y rheolwr
Os oedd y bleidlais yn erbyn
y rheolwyr, a wnaeth y
rheolwr gyfleu eu bwriad i'r
cwmni cyn y bleidlais?

Rhesymeg dros
y penderfyniad
pleidleisio
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Pleidlais 2

Pleidlais 3

Aramark

Amazon INC

EssilorLuxotica

Ionawr 2020

Mai 2020

Cadarnhau KPMG LLP fel Archwilwyr
Atal

Do

Llynedd, fe gychwynnodd
Sarasin ymgysylltad ag
Aramark, gan fod ganddyn
nhw bryderon arwyddocaol
ynghylch strategaeth,
cyfathrebu a
chydnabydddiaeth
gweithrediaeth. Ysgrifennodd
Sarasin at y Cadeirydd
ddwywaith a chynnal sgwrs ag
e, yn gofyn i'r Bwrdd egluro i'r
farchnad ei ysgogwyr twf, ac i
adolygu ei bortffolios a
gostwng tâl Prif Swyddog
Gweithredol (PSG). Roedd
Sarasin yn falch fod y
Cadeirydd yn barod i ymateb
i'w hadborth ac, ers hynny,
mae'r Bwrdd wedi cymryd sawl
cam ystyriol i gyfranddeiliaid:
penodwyd cyfarwyddwyr

Adroddiad ar Rywedd Canolrifol
Byd-eang/Bwlch Cyflog rhwng
yr Hiliau
O blaid

ddim yn berthnasol

Mae Sarasin yn credu fod
amrywiaeth yn bwnc pwysig
iawn yn y sector dechnoleg gan
y gall gwahanol algorithmau a
chynhyrchion, yn eu hanfod,
greu rhagfarn yn erbyn hil neu
ryw oherwydd un ai rhagfarn y
datblygwyr neu ogwydd yn y
data. Mae Sarasin o'r farn fod
gan gwmnïau technoleg mawr
megis Amazon ddyletswydd a
chyfrifoldeb i hyrwyddo
amrywiaeth. Un ffordd mae
Sarasin yn credu y gellir
cyflawni hyn ydy sicrhau fod
unrhyw fylchau mewn cyflog
oherwydd hil neu ryw yn cael
eu dileu. Tra bod Amazon wedi
bod yn datgelu data cyflog teg
ers 2016, fe anogodd Sarasin y
cwmni

Mehefin 2020
Cymeradwyo Digolledu'r
Cadeirydd a'r Is-gadeirydd
Yn erbyn

Do

Mae Sarasin wedi bod yn
ymgysylltu â'r cwmni ers
cwblhau'r uno ym mis Hydref
2018 ac anghytundeb
llywodraethiant yn dod i'r
amlwg ar lefel Bwrdd. Tra bod y
Cadeirydd a'r Is-gadeirydd
wedi cytuno ar setliad yn y
Cyfarfod Blynyddol (CB) yn
2019, does dim gwelliant
ymddangosiadol wedi bod o
ran llywodraethiant o fewn y
cwmni ers hynny. Mae'r
cwmni'n parhau heb PSG
parhaol, a does dim
cyfarwyddwr arweiniol
annibynnol i weithredu fel
cyfrwng cyfathrebu i
gyfranddalwyr lleiafrifol.
Mae Sarasin wedi sgwennu at y
Bwrdd pedair gwaith ac wedi
derbyn un ateb sydd, yn nhyb
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Vote 1

Vote 2

Vote 3

newydd gyda phrofiad cadarn
o fwyd; disodlwyd y PSG a'r
PSA ac fe dorrwyd
cydnabyddiaeth y PSG o tua
25%. Rhoddodd y PSG newydd
hefyd arwydd i'r farchnad o'r
hyn sydd i'w ddisgwyl o
strategaeth ac ysgogwyr twf
Aramark.

i ddatgelu ffigyrau bylchau
cyflog rhyw/hiliol canolrifol,
gan y byddai'r ffigyrau hyn yn
cyfleu gwell darlun o'r ffordd
mae cyflogeion ,o wahanol
ryw a hil, wedi dod ymlaen o
fewn y sefydliad. Er nad ydy
rhif byd-eang yn medru
darparu darlun cyflawn, mae
Sarasin yn credu y gall y
cwmni esbonio'r rhif hwn, yn
hytrach nag osgoi adrodd ar y
rhif hwn o gwbl.

Sarasin, ddim yn darparu
sicrwydd digonol fod y Bwrdd
yn mynd i'r afael â'u pryderon.
Cyn y CB yn 2020,
ysgrifennodd Sarasin at y ddau
gorff reoliadol Ffrengig –
Autorité des Marchés Financiers
a'r Haut Comité de
Gouvernement d’Entreprise – yn
datgan eu pryderon fod
trefniadau llywodraethiant
presennol y cwmni wedi
rhwystro'r cyfarwyddwyr rhag
cynnal eu dyletswyddau er lles
gorau'r cyfranddalwyr. Hyd
yma, na chafodd Sarasin
ymateb ffurfiol.

Ar un mater arall, gofynnodd
Sarasin i'r Bwrdd ystyried newid
ei archwilwyr, a fu'n eu
gwasanaethu ers 2002, cyfnod
yr oedd Sarasin yn ystyried yn
rhy hir ac a fyddai'n bygwth ei
annibyniaeth. Eglurodd y
Cadeirydd, o gofio cyfnod
pontio presennol y cwmni, y
byddai newid archwiliwr ar yr
adeg hyn yn ormod o gythrwfl.
Ataliodd Sarasin ei bleidlais ar
ailbenodi archwiliwr, gan annog
y Bwrdd i chwilio am archwiliwr
newydd cyn gynted ag y bo'n
ymarferol.

Deilliant y bleidlais

Cymeradwywyd:
Canran y pleidleisiau a fwriwyd
dros y cynnig: 99% o blaid, 1%
yn erbyn.

Yn y CB, pleidleisiodd Sarasin
yn erbyn y gydnabyddiaeth i'r
Cadeirydd a'r Is-gadeirydd, fel
protest nad oedd y cwmni wedi
bod yn fodlon ymgysylltu â
chyfranddalwyr, yn ogystal ag
adlewyrchu pryderon parhaus
Sarasin ynghylch polisi
cydnabyddiaeth y cwmni.

Trechwyd:
Canran y pleidleisiau a fwriwyd
dros y cynnig:: 15.3% o blaid,
84.7% yn erbyn.

Cymeradwywyd:
Canran y pleidleisiau a fwriwyd
dros gymeradwyo
cydnabyddiaeth i'r Cadeirydd:
85.8% o blaid, 14.2% yn erbyn.
Canran y pleidleisiau a fwriwyd
dros gymeradwyo
cydnabyddiaeth i'r
Is=gadeirydd: 81% o blaid,
19% yn erbyn.

Ymgysylltu ar lefel cronfa

Mae'r rheolwr yn cael ymgysylltu â'r cwmnïau maen nhw'n buddsoddi ynddyn nhw ar ran yr Ymddiriedolwyr.
Mae'r tabl isod yn darparu crynodeb o'r gweithgareddau ymgysyllu a ymgymerwyd gan y rheolwr yn ystod y
flwyddyn hyd at 31 Rhagfyr 2020.
Rheolwr

Sarasin & Partners

Enw'r gronfa

Cyfrif ar wahân

A ydy'r rheolwr yn ymgysylltu ar ran
daliadau'r gronfa?

A ydy'r rheolwr wedi ymgysylltu â'r
cwmnïau i ddylanwadu arnyn nhw mewn
perthynas â ffactorau ACLl yn ystod y
flwyddyn?
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Rheolwr

Sarasin & Partners

Nifer yr ymgysylltiadau a gynhaliwyd ar
ran y daliadau yn y gronfa hon yn ystod
y flwyddyn

Ni ddarparwyd gwybodaeth

Nifer yr ymgysylltiadau a gynhaliwyd ar
lefel y gronfa yn ystod y flwyddyn

186

Ymgysylltwyd ag EssilorLuxotica i ddatrys pryderon llywodraethiant a
gwrthdrawiadau rheolaeth fewnol wedi'r uno yn2019.
•
Ymgysylltwyd ag Associated British Foods ynghylch y ffordd wnaethon nhw
ddelio â phandemig COVID-19. Roedd pryderon Sarasin yn ymwneud â 1)
Primark yn canslo holl archebion am ddillad newydd a'r diffyg ymrwymiad i dalu
am archebion heb eu talu, 2) posibilrwydd dal taliadau rhent yn ôl oddi wrth
Enghreifftiau o ymgysylltiadau a
landlordiaid, a 3) iechyd a diogelwch gweithwyr a chwsmeriaid yn ystod y
gynhliwyd gyda daliadau yn y gronfa
cyfnod ffyrlo ac ailagor busnesau.
•
Ymgysylltwyd ag Aramark ynghylch pryderon llywodraethiant. Dechreuodd
Sarasin ymgysylltu ar faterion yn cynnwys deliadaeth archwilwyr,
cydnabyddiaeth, PSG/Cadeirydd ar y cyd, strategaeth a chyfathrebu. Bu Sarasin
hefyd yn estyn allan at y cwmni i amlygu eu disgwyliadau a deall camau'r cwmni
yn nghyfnodau cynnar y pandemig, yn enwedig mewn perthynas â'i driniaeth o'i
gweithlu.
Fynhonnell: Darparwyd yr wybodaeth gan y rheolwr buddsoddi.
•
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