
 

 
 
Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 
Naamloze Vennootschap UNIT4 N.V. gevestigd te Sliedrecht, gehouden op 19 februari 2014 ten 
kantore van de vennootschap te Sliedrecht 
 
Het geplaatste kapitaal ten tijde van de vergadering bedroeg 29.691.331. Tijdens de vergadering 

waren 10.907.245 aandelen vertegenwoordigd, aldus een opkomstpercentage van 36,7%. 

Bij ieder besluit kon voor ieder aandeel één stem worden uitgebracht.  

  

Het aantal aanwezige aandeelhouders en gevolmachtigden bedroeg: 67 

 

Agendapunt  

 

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 

 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 10.634.875 (99.8%) 

- aantal stemmen tegen        17.370   (0.2%) 

- aantal onthoudingen       255.000  
 

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  
 
Aangenomen 
- aantal stemmen voor 10.484.147 (99.7%) 

- aantal stemmen tegen       27.797   (0.3%) 

- aantal onthoudingen       395.301  
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b. benoeming van de heer Bret Bolin tot niet-uitvoerend bestuurder per de Dag van Overdracht  
 
Aangenomen  
- aantal stemmen voor 10.096.924 (99.7%) 

- aantal stemmen tegen        27.797  (0.3%) 

- aantal onthoudingen       782.524  

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

Overdracht  
 
Aangenomen 
- aantal stemmen voor 10.096.924 (99.7%) 

- aantal stemmen tegen        27.797   (0.3%) 

- aantal onthoudingen       782.524  

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

 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor  10.096.924 (99.7%) 

- aantal stemmen tegen         27.797   (0.3%) 

- aantal onthoudingen        782.524  

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

 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 10.110.965 (96.2%) 

- aantal stemmen tegen      400.957   (3.8%) 

- aantal onthoudingen       395.323  

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

Overdracht  
 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 10.229.241 (99.7%) 

- aantal stemmen tegen        27.681   (0.3%) 

- aantal onthoudingen       650.323  
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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   
 
Aangenomen 
- aantal stemmen voor 10.477.936 (99.9%) 

- aantal stemmen tegen        10.427   (0.1%) 

- aantal onthoudingen       418.882  

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

bestuurder van het Bestuur per de Dag van Overdracht  
 
Aangenomen 
- aantal stemmen voor 10.477.914 (99.9%) 

- aantal stemmen tegen        10.427   (0.1%) 

- aantal onthoudingen       418.904  

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

bestuurder van het Bestuur per de Dag van Overdracht  
 
Aangenomen 
- aantal stemmen voor 10.477.914 (99.9%) 

- aantal stemmen tegen        10.427   (0.1%) 

- aantal onthoudingen       418.904  
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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 
 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 10.732.914 (99.9%) 

- aantal stemmen tegen        10.427   (0.1%) 

- aantal onthoudingen       163.904  

 
b. de heer José 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   
 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 10.732.914 (99.9%) 

- aantal stemmen tegen        10.427   (0.1%) 

- aantal onthoudingen       163.904  

 
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 
 
Aangenomen 
- aantal stemmen voor 10.732.914 (99.9%) 

- aantal stemmen tegen        10.427   (0.1%) 

- aantal onthoudingen       163.904  
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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  
 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor  10.733.030 (99.9%) 

- aantal stemmen tegen         10.311   (0.1%) 

- aantal onthoudingen        163.904  

 
 

 

************** 
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