
Nr. Agenda Voor Tegen Onthouding

1 Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2 Mededelingen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 mei 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

4 Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken en gevoerde beleid in 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5 Implementatie van het remuneratiebeleid gedurende het boekjaar 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

6 Wijziging bezoldiging/vergoeding Raad van Commissarissen 2,142,083 0 0

7a Vaststelling van de jaarrekening 2015 2,142,083 0 0

7b Reserverings- en dividendbeleid n.v.t. n.v.t. n.v.t.

7c Vaststelling bestemming van de winst over 2015 / winstuitkering 2,142,083 0 0

7d Corporate Governance n.v.t. n.v.t. n.v.t.

7e Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid 2,142,083 0 0

7f Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht 2,142,083 0 0

8 Herbenoeming Accountant 2,142,083 0 0

9a
Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte van aandelen (inclusief het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) tot 10% van het 

huidige geplaatste kapitaal
2,142,083 0 0

9b
Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte van aandelen (inclusief het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) voor een extra 

10% van het huidige geplaatste kapitaal in verband met dan wel in relatie tot fusies en overnames
2,142,083 0 0

10 Verlenging aanwijzing beperking of uitsluiting voorkeursrecht in verband met agendapunt 9a en 9b 2,142,083 0 0

11a
Samenstelling Raad van Bestuur:

a. Herbenoeming van de heer H.F. van der Linde
2,142,083 0 0

12a
Samenstelling Raad van Commissarissen:

a. Herbenoeming van de heer M.S. Douma
2,142,083 0 0

13 Stand van zaken n.v.t. n.v.t. n.v.t.

14 Rondvraag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

15 Sluiting n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Aanwezige stemmen 2,142,083             

Totaal geplaatste stemmen 3,727,137             

% aanwezig 57.5%
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