
 
AGENDA 

BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UNIT 4 N.V. (''BAVA'') 
 

Datum: 19 februari 2014 

Locatie: Hoofdkantoor UNIT4 N.V. 

Stationspark 1000, Sliedrecht 

Tijd: 15.00 uur, CET 

 

De agendapunten voor deze vergadering zijn: 

 

1. Opening 

 

2.Toelichting van het aanbevolen bod door AI Avocado B.V. (de "Bieder"), een vennootschap die 

uiteindelijk wordt gecontroleerd door fondsen die worden geadviseerd en bestuurd door Advent 

International Corporation, op alle uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0.05 elk in 

het kapitaal van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") (het "Bod") (discussiepunt) 

 

3. Voorwaardelijke wijziging van de Statuten van de Vennootschap per de Dag van Overdracht (zoals 

gedefinieerd in het biedingsbericht met betrekking tot het Bod gedateerd 20 december 2013, het 

"Biedingsbericht") en machtiging voor het verlijden van de akte van statutenwijziging (stempunt) 

 

4. Voorwaardelijke (her)benoeming van de volgende niet-uitvoerend bestuurders van het bestuur van de 

Vennootschap (het "Bestuur") per de Dag van Overdracht:  

 

a) benoeming van de heer Léo Apotheker tot niet-uitvoerend bestuurder per de Dag van 

Overdracht (stempunt) 

b) benoeming van de heer Bret Bolin tot niet-uitvoerend bestuurder per de Dag van Overdracht 

(stempunt)  

c) benoeming van de heer Fred Wakeman tot niet-uitvoerend bestuurder per de Dag van 

Overdracht (stempunt) 

d) benoeming van de heer John Woyton tot niet-uitvoerend bestuurder per de Dag van Overdracht 

(stempunt) 

e) benoeming van de heer Bram Grimmelt tot niet-uitvoerend bestuurder per de Dag van 

Overdracht (stempunt)  

f) (her)benoeming van de heer Frank Rövekamp tot niet-uitvoerend bestuurder per de Dag van 

Overdracht (stempunt) 

 

5. Het voorwaardelijk accepteren van het terugtreden van de terugtredende niet-uitvoerend bestuurders 

van het Bestuur per de Dag van Overdracht en het verlenen van volledige decharge aan ieder van de 

terugtredende niet-uitvoerend bestuurders van het Bestuur met betrekking tot de door hen vervulde 

taken en aansprakelijkheid als leden van de Raad van Commissarissen tot 1 januari 2014 en als niet-

uitvoerend bestuurders van het Bestuur vanaf 1 januari 2014 tot de dag van de BAVA, effectief per de 

Dag van Overdracht: 

  

a) de heer Philip Houben met betrekking tot zijn voorwaardelijk terugtreden als niet-uitvoerend 

bestuurder van het Bestuur per de Dag van Overdracht (stempunt)  

b) de heer Rob Ruijter met betrekking tot zijn voorwaardelijk terugtreden als niet-uitvoerend 

bestuurder van het Bestuur per de Dag van Overdracht (stempunt) 



 
c) mevrouw Nikki Beckett met betrekking tot haar voorwaardelijk terugtreden als niet-uitvoerend 

bestuurder van het Bestuur per de Dag van Overdracht (stempunt) 

 

6. Het voorwaardelijk verlenen van volledige décharge aan ieder van de bestuurders die in functie 

blijven met betrekking tot de door ieder van hen vervulde taken en aansprakelijkheid tot de dag van de 

BAVA, effectief per de Dag van Overdracht: 

 

a) de heer Chris Ouwinga met betrekking tot zijn functioneren als lid van de Raad van Bestuur van 

de Vennootschap tot 1 januari 2014 en niet-uitvoerend bestuurder van het Bestuur vanaf 1 

januari 2014 tot de dag van de BAVA, effectief per de Dag van Overdracht (stempunt)  

b) de heer Jose Duarte met betrekking tot zijn functioneren als lid van de Raad van Bestuur van 

de Vennootschap tot 1 januari 2014 en als uitvoerend bestuurder van het Bestuur vanaf 1 

januari 2014 tot de dag van de BAVA, effectief per de Dag van Overdracht (stempunt)  

c) de heer Edwin van Leeuwen met betrekking tot zijn functioneren als lid van de Raad van 

Bestuur van de Vennootschap tot 1 januari 2014 en als uitvoerend bestuurder van het Bestuur 

vanaf 1 januari 2014 tot de dag van de BAVA, effectief per de Dag van Overdracht (stempunt) 

d) de heer Frank Rövekamp met betrekking tot zijn functioneren als lid van de Raad van 

Commissarissen tot 1 januari 2014 en als niet-uitvoerend bestuurder van het Bestuur vanaf 1 

januari 2014 tot de dag van de BAVA, effectief per de Dag van Overdracht (stempunt) 

 

7. Rondvraag 

 

8. Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS VAN UNIT4 N.V. (DE ''BAVA'') 
 
Toelichting op agendapunt 2: 
 
Op 18 november 2013 hebben de Bieder en de Vennootschap gezamenlijk hun voorwaardelijke 

overeenstemming aangekondigd over het Bod tegen een biedprijs van € 38,75 (cum dividend) in 

contanten per uitgegeven en uitstaand gewoon aandeel van de Vennootschap (de ''Biedprijs''). De 

Bieder heeft het Bod gedaan door openbaarmaking van het Biedingsbericht op 20 december 2013. 

De aanmeldingstermijn van het Bod zal ingaan op 23 december 2013 om 09.00 uur CET, en zal 

eindigen op 28 februari 2014 om 17.40 uur CET. 

 

In aanvulling op belangrijkste voorwaarden zoals de Biedprijs, de aanmeldingstermijn, 

aanbiedingsprocedure en de settlement van het Bod door middel van overdracht van de aandelen 

tegen betaling van de Biedprijs door de Bieder, bevat het Biedingsbericht een uitleg van de 

voorwaarden voor gestanddoening van het Bod en overige relevante informatie aangaande het 

Bod en de bij het Bod betrokken partijen. 

 

De position statement van de Vennootschap ten aanzien van het Bod (de ''Position Statement'') 

werd gepubliceerd op 20 december 2013. De raad van bestuur en de raad van commissarissen 

van de Vennootschap (de ''Raden'') hebben het Bod en de Biedprijs uitgebreid overwogen. 

Verwezen wordt naar de Position Statement, waarin het besluitvormingsproces en de 

aanbevelingen van de Raden zijn opgenomen en de strategische, financiële en niet-financiële 

overwegingen ten aanzien van het Bod worden toegelicht. 

 

Tijdens de BAVA zal Jose Duarte een presentatie geven over het Bod en, in overeenstemming met 

artikel 18 van het Besluit openbare biedingen Wft, zal het Bod worden besproken. 

 

Het Biedingsbericht en de Position Statement liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, 

Stationspark 1000, Sliedrecht (tel.: +31 184 44 4444) en kopieën zijn daar kosteloos verkrijgbaar. 

De documenten zijn tevens op de website van de Vennootschap gepubliceerd (www.unit4.com).  

 

Wij bevelen u ten zeerste aan om uw eigen oordeel over het Bod en de gevolgen daarvan voor u 

persoonlijk te vormen, gebaseerd op het Biedingsbericht, de Position Statement en, indien 

gewenst, onafhankelijk advies. 

 

Toelichting op agendapunt 3: 

 

Met betrekking tot het Bod zijn de Vennootschap en de Bieder overeengekomen dat als het Bod 

gestand wordt gedaan, de  governance structuur van de Vennootschap zal worden gewijzigd 

overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de Statuten van de Vennootschap per de Dag van 

Overdracht. De wijzigingen zien met name op (i) het schrappen van referenties naar preferente 

aandelen en (ii) het aantal bestuurders en de introductie van een onafhankelijk niet-uitvoerend 

bestuurder (de "Independent Non-Executive") en zijn benoeming. 

 



 
Gelet op het voorgaande stelt de raad van bestuur van de Vennootschap aan de algemene 

vergadering van aandeelhouders (''Algemene Vergadering'') voor om te besluiten tot wijziging 

van de Statuten per de Dag van Overdracht in overeenstemming met de concept akte van wijziging 

van de Statuten, gedateerd 20 december 2013. 

 

Het voorstel tot wijziging van de Statuten omvat tevens het voorstel om elk lid van het Bestuur en 

iedere (kandidaat-)notaris en paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in 

Amsterdam te machtigen om de notariële akte van wijziging van de Statuten te passeren en alle 

andere handelingen te verrichten die de gevolmachtigde noodzakelijk of nuttig acht in verband 

hiermee. 

 

De woordelijke tekst van het voorstel tot wijziging van de statuten is opgenomen in een drieluik 

genaamd ''Voorgestelde wijziging van de Statuten per de Dag van Overdracht''. In de linker kolom 

is de tekst van de huidige statuten weergeven, de middelste kolom bevat de voorgestelde 

wijzigingen en de rechterkolom bevat een toelichting op iedere wijziging. De voorgestelde 

wijzigingen zijn in het Biedingsbericht opgenomen. Het drieluik en het Biedingsbericht liggen ter 

inzage ten kantore van de Vennootschap, Stationspark 1000, Sliedrecht (tel.: + 31 184  44 4444) 

en kopieën zijn daar kosteloos verkrijgbaar. De documenten zijn tevens op de website van de 

Vennootschap gepubliceerd (www.unit4.com).  

 

Toelichting op agendapunt 4:  

 

Zoals hierboven toegelicht in agendapunt 3, zijn de Vennootschap en de Bieder overeengekomen 

dat als het Bod gestand wordt gedaan, wijzigingen zullen worden gemaakt in de governance 

structuur van de Vennootschap. Een van die wijzigingen ziet op de samenstelling van het Bestuur. 

Ingevolge de besluiten genomen door de buitengewone vergadering van aandeelhouders op 24 

september 2013, zal UNIT4 met ingang van 1 januari 2014 een one-tier bestuursmodel hebben 

geïmplementeerd (die het huidige two-tier bestuursmodel met een raad van bestuur en een raad 

van commissarissen vervangt). Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om vijf (5) 

nieuwe niet-uitvoerend bestuurders te benoemen en om de heer Frank Rövekamp te herbenoemen 

als niet-uitvoerend bestuurder. Het one-tier bestuur van de Vennootschap (het ''Bestuur'') zal de 

heer Frank Rövekamp de titel Independent Non-Executive toekennen na zijn benoeming. Het 

Bestuur zal – na het terugtreden van de niet-uitvoerend bestuurders als genoemd in agendapunt 5 

– bestaan uit negen (9) leden (zes (6) niet-uitvoerend bestuurders en drie (3) uitvoerend 

bestuurders). 

 

In het licht van het voorgaande en met inachtneming van de toelichting hierna, wordt voorgesteld, 

onder de voorwaarde van gestanddoening van het Bod, te besluiten de heer Léo Apotheker, de 

heer Bret Bolin, de heer Fred Wakeman, de heer John Woyton en de heer Bram Grimmelt en de 

heer Frank Rövekamp tot niet-uitvoerend bestuurders te benoemen per de Dag van Overdracht.  

 

Toelichting op agendapunt 4.a. (stempunt) 

 

Voorgesteld wordt om de heer Léo Apotheker te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van het 

Bestuur. 

 



 
Samenvatting Curriculum Vitae van de heer Léo Apotheker 

 

De heer Léo Apotheker is geboren in 1953 in Aken, Duitsland en heeft de Franse nationaliteit. 

 

Huidige functie:  

De heer Léo Apotheker is momenteel Voorzitter van de raad van bestuur van KMD in Denemarken. 

 

Vorige functies:  

De heer Léo Apotheker is de voormalig President en CEO van Hewlett-Packard Corporation, en de 

voormalig CEO van SAP AG. 

 

Overige functies: 

De heer Léo Apotheker houdt neven bestuursposities bij Schneider Electric, Steria and Nice 

Systems.  

 

Aandelen in de Vennootschap:  

De heer Léo Apotheker houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 

 

Motivatie:  

Als voormalig CEO van SAP AG en Hewlett-Packard Corporation, heeft de heer Léo Apotheker 29 

jaar zeer relevante ervaring in de branch. 

 

Toelichting op agendapunt 4.b. (stempunt) 

 

Voorgesteld wordt om de heer Bret Bolin te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van het 

Bestuur. 

 

 

Samenvatting Curriculum Vitae van de heer Bret Bolin 

 

De heer Bret Bolin is geboren in Manchester, Connecticut, Verenigde Staten en heeft de 

Amerikaanse nationaliteit. 

 

Huidige functie:  

De heer Bret Bolin is de Executive chairman van Misys. 

 

Vorige functies:  

De heer Bret Bolin bekleedde voorheen bestuursfuncties bij P2 Energy Solutions, Inc., Ventyx, Inc., 

SourceNet Solutions en Misys. 

 

Overige functies: 

De heer Bret Bolin bekleedt een bestuursfunctie bij Oil and Gas Asset Clearing House. 

 

Aandelen in de Vennootschap:  

De heer Bret Bolin houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 

 



 
Motivatie:  

De heer Bret Bolin is een leider in de ondernemingssoftware branch, met meer dan 20 jaar 

ervaring, inclusief c-niveau management functies bij wereldwijde software ondernemingen in de 

nuts-, telecommunicatie-, olie en gas- en financiële dienstverleningsbranch.  

 

Toelichting op agendapunt 4.c. (stempunt) 

 

Voorgesteld wordt om de heer Fred Wakeman te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van het 

Bestuur. 

 

Samenvatting Curriculum Vitae van de heer Fred Wakeman 

 

De heer Fred Wakeman is geboren in 1962 in Berkeley, Californië, Verenigde Staten en heeft de 

Amerikaanse nationaliteit. 

 

Huidige functie: 

De heer Fred Wakeman is momenteel Managing Partner en CEO van Advent International plc. 

 

Vorige functies:  

De heer Fred Wakeman bekleedde voorheen posities als niet-uitvoerend bestuurder bij Radio 538, 

Radio Zet, HMV Media, Venere, Fat Face en Poundland. 

 

Overige functies: 

De heer Fred Wakeman is momenteel niet-uitvoerend bestuurder bij KMD in Denemarken, 

Oberthur Technologies in Frankrijk en DFS in het Verenigd Koninkrijk. 

 

Aandelen in de Vennootschap:  

De heer Fred Wakeman houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 

 

 

Motivatie:  

De heer Fred Wakeman heeft zeer relevante ervaring en expertise in de branch. 

 

Toelichting op agendapunt 4.d. (stempunt) 

 

Voorgesteld wordt om de heer John Woyton te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van het 

Bestuur. 

 

Samenvatting Curriculum Vitae van de heer John Woyton 

 

De heer John Woyton is geboren in 1978 in Cleveland, Verenigd Koninkrijk en heeft de Britse 

nationaliteit. 

 

Huidige functie:  

De heer John Woyton is momenteel Directeur bij Advent. 

 



 
Vorige functies:  

De heer John Woyton bekleedde voorheen bestuursposities bij Cameca, NP Aerospace en 

Orthogon Systems. 

 

Overige functies: 

De heer John Woyton bekleedt momenteel een bestuurspositie bij KMD in Denemarken. 

 

Aandelen in de Vennootschap:  

De heer John Woyton houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 

 

Motivatie:  

De heer John Woyton heeft meer dan 14 jaar ervaring in het doen van investeringen in de 

technologie branch. 

 

Toelichting op agendapunt 4.e. (stempunt) 

 

Voorgesteld wordt om de heer Bram Grimmelt te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van het 

Bestuur. 

 

Samenvatting Curriculum Vitae van de heer Bram Grimmelt 

 

De heer Bram Grimmelt is geboren in 1977 in Zwolle, Nederland en heeft de Nederlandse 

nationaliteit. 

 

Huidige functie:  

De heer Bram Grimmelt is momenteel Directeur bij Advent. 

 

Vorige functies:  

De heer Bram Grimmelt bekleedde voorheen functies als lid van de raad van commissarissen van 

Nucletron en Delft Instruments Holding.  

 

Overige functies: 

Verwacht wordt dat de heer Bram Grimmelt zal worden benoemd tot bestuurslid van Mediq voor de 

datum van de BAVA. 

 

Aandelen in de Vennootschap:  

De heer Bram Grimmelt houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 

 

Motivatie:  

De heer Bram Grimmelt is bij Advent gestart in 2005 en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het 

doen van investeringen in Nederland. 

 

Toelichting op agendapunt 4.f. (stempunt) 

 

Voorgesteld wordt om de heer Frank Rövekamp te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder van 

het Bestuur. De Bieder en de Vennootschap zijn overeengekomen dat als de Algemene 



 
Vergadering besluit de heer Frank Rövekamp te herbenoemen tot niet-uitvoerend bestuurder, hij 

Independent Non-Executive zal zijn voor een periode van (i) vier (4) jaar na de Uiterste Dag van 

Aanmelding (zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), en (ii) tot het moment dat de 

Vennootschap geen minderheidsaandeelhouders meer heeft. Het Bestuur zal Frank Rövekamp de 

titel Independent Non-Executive toekennen na zijn benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder. 

  

Samenvatting Curriculum Vitae van de heer Frank Rövekamp 

 

De heer Frank Rövekamp is geboren in 1955 en heeft de Nederlandse nationaliteit. 

 

Huidige functie: 

De heer Frank Rövekamp is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van UNIT4 in 2010. 

Per 1 januari 2014 zal hij benoemd worden tot niet-uitvoerend bestuurder van het one-tier bestuur 

van UNIT4. 

 

Vorige functies: 

Tot 1 januari 2010 bekleedde Frank Rövekamp de functie van Groepsdirecteur Marketing en lid 

van de bestuurscommissie van Vodafone Plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. In het verleden heeft 

hij diverse leidinggevende functies bekleed bij Vodafone, Beyoo en KLM. 

 

Overige functies: 

De heer Frank Rövekamp heeft op dit moment de volgende nevenfuncties: Voorzitter van de Raad 

van Commissarissen Simons Voss Technologies AG, lid van de Raad van Commissarissen van 

PostNL N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijk Theater Carré, Vicevoorzitter 

van het bestuur van Vluchtelingenwerk Nederland en lid van de stichting ''Kasteel de Haar''. 

 

Aandelen in de Vennootschap: 

De heer Frank Rövekamp houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 

 

Motivatie: 

De heer Frank Rövekamp heeft ruimschoots ervaring opgedaan in algemene bestuursfuncties en 

op het gebied van marketing en strategie in de telecommunicatie en informatietechnologie. 

 

 

Toelichting op agendapunt 5 

 

De heer Philip Houben, de heer Rob Ruijter en mevrouw Nikki Beckett zullen terugtreden als niet-

uitvoerend bestuurders van het Bestuur per de Dag van Overdracht. De terugtredingen zijn 

onderworpen aan de voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan. 

 

Agenda item 5.a. – 5.c. (stempunten) 

Voorgesteld wordt dat het terugtreden van respectievelijk de heer Philip Houben, de heer Rob 

Ruijter en mevrouw Nikki Beckett per de Dag van Overdracht wordt aanvaard, en dat aan zowel de 

heer Philip Houben, de heer Rob Ruijter en mevrouw Nikki Beckett volledige en finale décharge 

wordt verleend met betrekking tot de door ieder van hen vervulde taken en aansprakelijkheid als leden 

van de Raad van Commissarissen tot 1 januari 2014 en als niet-uitvoerend bestuurders vanaf 1 januari 



 
tot de dag van de BAVA, behoudens voor wat betreft aansprakelijkheid als gevolg van fraude of 

opzettelijk wangedrag. De décharge wordt effectief vanaf de Dag van Overdracht en onder de 

voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan. De décharge wordt verleend op basis van de 

informatie verstrekt aan de Algemene Vergadering, inclusief het Biedingsbericht, de Position 

Statement, de toelichting op het Biedingsbericht, de persberichten en andere publiekelijk 

beschikbare informatie. 

 

Toelichting op agendapunt 6 

 

Agenda item 6.a. – 6.d. (stempunten) 

Voorgesteld wordt dat aan respectievelijk de heer Chris Ouwinga, de heer José Duarte, de heer 

Edwin van Leeuwen en de heer Frank Rövekamp volledige en finale décharge wordt verleend met 

betrekking tot de door ieder van hen vervulde taken en aansprakelijkheid als lid van de Raad van 

Bestuur tot 1 januari 2014 (de heer Chris Ouwinga, de heer Jose Duarte en de heer Edwin van 

Leeuwen), uitvoerend bestuurder vanaf 1 januari tot de dag van de BAVA (de heer Jose Duarte en 

de heer Edwin van Leeuwen), lid van de Raad van Commissarissen tot 1 januari 2014 (de heer 

Frank Rövekamp) en niet-uitvoerend bestuurder van het Bestuur vanaf 1 januari 2014 tot de dag 

van de BAVA (de heer Chris Ouwinga en de heer Frank Rövekamp), behoudens voor wat betreft 

aansprakelijkheid als gevolg van fraude of opzettelijk wangedrag. De décharge zal effectief zijn per 

de Dag van Overdracht, en onder de voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan. De décharge 

wordt verleend op de basis van de informatie die aan de Algemene Vergadering is verstrekt, 

inclusief het Biedingsbericht, de Position Statement, de toelichting op het Biedingsbericht, de 

persberichten en andere publiekelijk beschikbare informatie. 

 


