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AGENDA  
BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UNIT4 N.V. 

 
 
Datum : 24 september 2013 
Locatie : Hoofdkantoor UNIT4 N.V. 

Stationspark 1000, Sliedrecht, Nederland 
Tijdstip :  15:00 uur 
 
 
De agendapunten voor deze vergadering zijn: 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen (discussiepunt) 
 
3. Statutenwijziging en machtiging voor het verlijden van de akte van statutenwijziging 

(stempunt) 
 

4. Samenstelling van het Bestuur: 
 

a) benoeming van de heer J. Duarte tot lid van de Raad van Bestuur per 24 
september 2013 en tot uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 1 januari 2014 
(stempunt) 

b) benoeming van de heer C. Ouwinga tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 
N.V. per 1 januari 2014 (stempunt) 

c) benoeming van de heer Ph.P.F.C. Houben tot niet-uitvoerend bestuurder van 
UNIT4 N.V. per 1 januari 2014 (stempunt) 

d) benoeming van de heer R.A. Ruijter tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 
N.V. per 1 januari 2014 (stempunt) 

e) benoeming van de heer F.H. Rövekamp tot niet-uitvoerend bestuurder van 
UNIT4 N.V. per 1 januari 2014 (stempunt) 

f) benoeming van mevrouw N.S. Beckett tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 
N.V. per 1 januari 2014 (stempunt) 

 
5. Wijziging van het Bezoldigingsbeleid (stempunt) 
 
6. Bezoldiging niet-uitvoerend bestuurders (stempunt) 
 
7. Rondvraag 
 
8. Sluiting 
 
Bijlagen bij deze agenda   
 
Bijlage I Toelichting op de agenda 
Bijlage II Oproep voor de vergadering  
Bijlage III Drieluik met de voorgestelde statutenwijziging  
Bijlage IV  Overzicht van de belangrijkste elementen van de bezoldiging van de heer J. Duarte 
Bijlage V Concept van het gewijzigde Bezoldigingsbeleid 
Bijlage VI Routebeschrijving 
Bijlage VII Overzicht geplaatst kapitaal en stemrechten op de datum van de Oproep 
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BIJLAGE I  
 
Toelichting op de agendapunten voor de vergadering van 24 september 2013 
 
Algemene inleiding: 
 
Zoals aangekondigd in ons persbericht van 3 juni 2013 zal Chris Ouwinga op 1 januari 2014 aftreden 
als CEO van UNIT4 N.V. ("UNIT4"). De gecombineerde vergadering van de Raad van Bestuur en de 
Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering voor om de heer José Duarte tot lid 
van de Raad van Bestuur te benoemen. Indien de Algemene Vergadering besluit tot benoeming van 
José Duarte, zal hij met ingang van 1 januari 2014 Chris Ouwinga opvolgen als CEO. 
 
Op 3 juni 2013 is eveneens aangekondigd dat UNIT4 per 1 januari 2014 overgaat van een two-tier 
naar een one-tier bestuursmodel. Het one-tier bestuursmodel is wereldwijd een meer gangbaar model. 
UNIT4 heeft de ambitie om haar internationale groei voort te zetten en zal Chris Ouwinga hier op 
bepaalde terreinen doorlopend en actief bij betrekken; UNIT4 is van mening dat zij met een one-tier 
bestuursmodel het best aan haar doelstellingen zal kunnen voldoen. Op 24 september 2013 wordt 
aan de Algemene Vergadering voorgesteld om Chris Ouwinga per 1 januari 2014 te benoemen tot 
niet-uitvoerend bestuurder van het one-tier bestuur. 
 
Meer informatie over het voorgestelde one-tier bestuursmodel is te vinden in de toelichting bij 
agendapunt 3 (statutenwijziging) en in het drieluik met de voorgestelde wijzigingen van de statuten 
van UNIT4 N.V. (Bijlage III).  
 
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouder van 24 september 2013 wordt 
aan de Algemene Vergadering onder meer het verzoek voorgelegd om (i) José Duarte per de datum 
van de Algemene Vergadering te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en per 1 januari 2014 tot 
uitvoerend bestuurder en (ii) de statuten te wijzigen met het oog op de invoering van een one-tier 
bestuursmodel. 
 
Toelichting bij agendapunt 3: 
 
UNIT4 is van plan met ingang van 1 januari 2014 een one-tier bestuursmodel in te voeren krachtens 
artikel 2:129a BW.  
 
Voorgesteld wordt de statuten van UNIT4 per 1 januari 2014 te wijzigen. Het voorstel ziet voornamelijk 
op de invoering van het hierboven bedoelde one-tier bestuursmodel. Daarnaast worden enkele 
wijzigingen voorgesteld als gevolg van wetswijzigingen en terminologische wijzigingen. Met het oog 
daarop is een nieuwe integrale versie van de statuten opgesteld (Bijlage III). De wijzigingen zijn 
duidelijk aangegeven door de thans geldende tekst kolomsgewijs naast de nieuwe tekst te plaatsen en 
een derde kolom toe te voegen voor de toelichting. 
 
Het voorstel van de Raad van Commissarissen in overeenstemming met artikel 38.1 van de statuten 
van de vennootschap behelst derhalve: 
 

• de wijziging van de statuten overeenkomstig de in Bijlage III van deze agenda 
opgenomen concept-statutenwijziging; 

• de machtiging van elk lid van de Raad van Bestuur en elke (kandidaat-)notaris en juridisch 
medewerker werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten en Notarissen 
gevestigd te Amsterdam, tot het verlijden van de akte van statutenwijziging.  

 
Invoering one-tier bestuursmodel 
 
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen voor de bestuursstructuur van UNIT 4 
te wijzigen van een two-tier bestuursmodel (Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van 
Commissarissen) in een one-tier bestuursmodel (een Raad van Bestuur bestaande uit een of meer 
uitvoerend bestuurders en twee of meer niet-uitvoerend (toezichthoudende) bestuurders). Een one-tier 
bestuursmodel is wereldwijd een meer gangbaar model. UNIT4 heeft de ambitie om haar 
internationale groei voort te zetten en zal Chris Ouwinga hier op bepaalde terreinen doorlopend en 
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actief bij betrekken. UNIT4 is derhalve van mening dat zij met een one-tier bestuursmodel het best 
aan haar doelstellingen zal kunnen voldoen. 
 
Hieronder vindt u een algemene toelichting op de invoering van het one-tier bestuursmodel. Voor een 
toelichting op elk van de artikelen van de statuten van UNIT4 waarvan voorgesteld wordt deze te 
wijzigen, verwijzen wij naar het drieluik dat in Bijlage III bij deze agenda is opgenomen.  
 
De statutenwijziging is opgesteld met inachtneming van de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en 
de in de Corporate Governance Code opgenomen bepalingen betreffende het one-tier bestuursmodel. 
Afwijkingen van de Corporate Governance Code worden hierna toegelicht. De afwijkingen zullen 
eveneens worden besproken in het jaarlijkse Corporate Governance rapport dat UNIT4 elk jaar opstelt 
en openbaar maakt; dit verslag is te vinden op de website van UNIT4. Het drieluik kan worden 
gedownload van www.unit4.com en kan tot aan het einde van de vergadering worden ingezien ten 
kantore van UNIT4, Stationspark 1000, Sliedrecht, Nederland. 
 
In de voorgestelde structuur zijn alle leden van het Bestuur, zowel de uitvoerend als de niet-uitvoerend 
bestuurders, gezamenlijk verantwoordelijk voor het door het one-tier bestuur gevoerde management 
en voor de algehele beleidsvoering en strategie van UNIT4. De uitvoerend bestuurders zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van UNIT4. De niet-uitvoerend bestuurders zijn 
verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en het functioneren van de uitvoerend bestuurders en 
de algemene gang van zaken binnen UNIT4.  
 
De uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders worden als zodanig benoemd door de 
Algemene Vergadering op grond van een bindende voordracht door de niet-uitvoerend bestuurders. 
De Algemene Vergadering kan de bindende voordracht te allen tijde terzijde stellen met een gewone 
meerderheid welke ten minste een derde van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Het 
Bestuur stelt het aantal uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders vast, met dien 
verstande dat er te allen tijde minder uitvoerend bestuurders dan niet-uitvoerend bestuurders zullen 
zijn. Niet-uitvoerend bestuurders zijn natuurlijke personen. De Algemene Vergadering kan leden van 
het Bestuur te allen tijde ontslaan of schorsen. Uitvoerend bestuurders kunnen daarnaast door het 
Bestuur worden geschorst. 
 
Het Bestuur benoemt een uitvoerend bestuurder tot algemeen directeur. Zoals aangegeven in 
agendapunt 4a bestaat het voornemen José Duarte per 1 januari 2014 tot CEO te benoemen.  
 
Het Bestuur benoemt daarnaast een niet-uitvoerend bestuurder tot voorzitter van het Bestuur voor een 
door het Bestuur te bepalen termijn. Zoals in agendapunt 4b is aangegeven, wordt voorgesteld Chris 
Ouwinga per 1 januari 2014 te benoemen tot voorzitter van het Bestuur. 
 
Voorgesteld wordt Chris Ouwinga te benoemen tot voorzitter van het Bestuur vanwege zijn 
omvangrijke kennis van UNIT4, haar klanten en de branche waarbinnen zij opereert. In deze functie 
kan hij zich in het bijzonder richten op het begeleiden van de uitvoerend bestuurders, het vervullen 
van een actieve rol in strategische kwesties en tot op zeker hoogte het voortzetten van de 
vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden. Het voorstel tot benoeming van Chris 
Ouwinga tot voorzitter van het Bestuur is niet in lijn met best practice-bepaling III.8.1. van de 
Corporate Governance Code, waarin wordt bepaald dat de voorzitter geen uitvoerend bestuurder van 
de vennootschap mag zijn geweest. UNIT4 is echter van mening dat de benoeming van Chris 
Ouwinga tot voorzitter van het Bestuur in het belang is van de verdere ontwikkeling van UNIT4 en alle 
“stakeholders” en Chris Ouwinga in staat zal stellen de bovengenoemde taken optimaal uit te voeren. 
 
Het is de bedoeling om Philip Houben, de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen, te 
benoemen tot Senior Independent Director in het one-tier bestuur zoals in agendapunt 4c 
aangegeven. Als Senior Independent Director zal Philip Houben een actieve rol vervullen in alle 
gevallen waar er sprake is van een tegenstrijdig belang van de voorzitter van het Bestuur bij de 
uitoefening van zijn taken. Het Bestuur benoemt een secretaris die geen deel uitmaakt van het 
Bestuur. Iedere uitvoerend bestuurder is bevoegd UNIT4 tegenover derden te vertegenwoordigen.  
 
De Algemene Vergadering stelt een beleid voor de bezoldiging van het Bestuur vast op voorstel van 
de niet-uitvoerend bestuurders. De bezoldiging van de uitvoerend bestuurders wordt vastgesteld door 
de niet-uitvoerend bestuurders met inachtneming van dit bezoldigingsbeleid. De bezoldiging van de 
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niet-uitvoerend bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering met inachtneming van 
het bezoldigingsbeleid. 
 
Het Bestuur stelt een reglement vast voor aangelegenheden zoals haar interne organisatie, de wijze 
van besluitvorming, de samenstelling, taken en organisatie van commissies en alle overige kwesties 
betreffende het bestuur, de CEO, de uitvoerend bestuurders, de niet-uitvoerend bestuurders en de 
door het Bestuur ingestelde commissies. Het reglement omvat onder meer een taakverdeling voor de 
bestuurders en bepaalt dat uitvoerend dan wel niet-uitvoerend bestuurders rechtsgeldig besluiten 
kunnen nemen omtrent zaken die op grond van het reglement binnen hun taakomschrijving vallen. 
 
UNIT4 is daarnaast van plan per 1 januari 2014 een uitvoerende commissie in te stellen, bestaande 
uit de uitvoerend bestuurders en bepaalde werknemers op sleutelposities die zijn aangewezen om 
UNIT4 samen met de uitvoerend bestuurders te besturen. Het bestuur stelt regels op voor de 
uitgangspunten en best practices van de uitvoerende commissie.  
 
Per 1 januari 2014, de datum waarop de voorgestelde statutenwijziging ingaat, (i) treden alle leden 
van de Raad van Commissarissen af als commissaris en (ii) wordt Edwin van Leeuwen, thans lid van 
de Raad van Bestuur en CFO, uitvoerend bestuurder, wederom in de functie van CFO. Voor de 
benoeming van de andere uitvoerend bestuurder en de niet-uitvoerend bestuurders wordt verwezen 
naar agendapunt 4.  
 
Toelichting bij agendapunt 4a: 
 
De gecombineerde vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stelt voor 
José Duarte te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur per de datum van de Algemene 
Vergadering , 24 september 2013. Tot 1 januari 2014 blijft José Duarte lid van de Raad van Bestuur in 
het thans geldende two-tier model en treedt hij naast Chris Ouwinga op als CEO. Voorgesteld wordt 
José Duarte te benoemen tot uitvoerend bestuurder in het one-tier bestuur met ingang van het 
moment waarop het one-tier bestuursmodel van kracht wordt, te weten 1 januari 2014. Vanaf dat 
moment treedt José Duarte op als enig CEO en wordt Chris Ouwinga niet-uitvoerend bestuurder en 
voorzitter van het Bestuur.  
 
De benoeming tot lid van de Raad van Bestuur geldt voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn 
verstrijkt na de dag waarop de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering  wordt gehouden na het 
verstrijken van vier (4) jaar sinds zijn benoeming, onverminderd alle bepalingen op grond van 
wetgeving, statuten en regelgeving.  
 
Samenvatting van het Curriculum Vitae van de heer J. Duarte 
 
José Duarte is geboren in 1968 en heeft de Portugese nationaliteit.  
 
Huidige functie:  
José Duarte treedt naast Chris Ouwinga op als co-CEO en is sinds 3 juni 2013 lid van het 
Management Team van UNIT4. 
 
Overige functies: 
José Duarte is niet-uitvoerend bestuurder van Symphony-EYC, een Amerikaans software bedrijf dat 
zich toelegt op Customer Centric Retail Solutions. Daarnaast is hij niet-uitvoerend bestuurder van IBS, 
een Zweeds software bedrijf.  
 
Vorige functies:  
José Duarte heeft het grootste deel van zijn professionele carrière voor SAP gewerkt, waar hij 
verschillende leidinggevende functies heeft bekleed. Zijn meest relevante functies bekleedde hij als 
directeur van de regio EMEA & India en als directeur van de regio Latijns Amerika. Zijn meest recente 
functie was directeur Global Services en lid van de Raad van Bestuur van SAP A.G. Zijn internationale 
ervaring omvat software en diensten, grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf, 
hoogwaardige en omvangrijke bedrijven. Hij begon ooit bij Unilever in Portugal en stapte later over 
naar Andersen Consulting. 
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Aandelen in de vennootschap:  
José Duarte houdt 14.684 (locked) aandelen in het kapitaal van UNIT4 N.V. via zijn deelneming in het 
Langetermijn-Incentive programma van UNIT4.  
 
Motivatie:  
José Duarte heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de internationale commerciële 
softwaresector en weet deze ervaring te combineren met een sterk ontwikkelde handelsgeest en 
uitstekende commerciële vaardigheden en verkoopkwaliteiten. UNIT4 is ervan overtuigd dat José 
Duarte een centrale rol zal vervullen bij de verdere uitbreiding, verbetering en bevordering van hun 
geslaagde strategie voor oplossingen en diensten en ertoe zal bijdragen dat UNIT4 nieuwe markten 
en afzetgebieden zal aanboren.  
 
Bezoldigingspakket: 
Bijlage IV bij deze agenda bevat een overzicht van de belangrijkste elementen van de bezoldiging 
van José Duarte. 
 
Het voorstel luidt als volgt:  
 

• benoeming van de heer J. Duarte tot lid van de Raad van Bestuur per 24 september 2013 en 
tot uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 1 januari 2014, voor een termijn van vier (4) 
jaar, welke termijn ingaat op 24 september 2013 en eindigt na de dag waarop de eerste 
jaarlijkse Algemene Vergadering  wordt gehouden na het verstrijken van vier (4) jaren na zijn 
benoeming. 
 

Agendapunt 4b: 
 
Voorgesteld wordt Chris Ouwinga per 1 januari 2014 te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder in 
het one-tier bestuur voor een termijn van maximaal vier (4) jaar, welke termijn eindigt na de dag 
waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering  wordt gehouden na het verstrijken van vier (4) jaren na 
de benoeming van Chris Ouwinga. Het is de bedoeling dat Chris Ouwinga tot voorzitter van het 
Bestuur wordt benoemd nadat zijn benoeming van kracht is geworden.  
 
Samenvatting van het Curriculum Vitae van de heer C. Ouwinga 
 
Chris Ouwinga is geboren in 1955 en heeft de Nederlandse nationaliteit.  
 
Huidige functie:  
Chris Ouwinga is sinds 1986 voorzitter van het Management Team en lid van de Raad van Bestuur 
van UNIT4. Tot 1 januari 2014 zal Chris Ouwinga gezamenlijk met José Duarte optreden als co-CEO 
van het Bestuur.  
 
Vorige functies:  
Voordat hij lid werd van de Raad van Bestuur van UNIT4 werd Chris Ouwinga in 1983 benoemd tot 
assistent-directeur en was hij als zodanig verantwoordelijk voor diverse functionele onderdelen van de 
vennootschap, waaronder begrepen de productomvang en technische omvang van de onderneming.  
  
Aandelen in de vennootschap:  
Chris Ouwinga houdt 1.651.541 aandelen in het kapitaal van UNIT4, waarvan 14.448 locked aandelen 
in het kapitaal van UNIT4 N.V. via zijn deelneming in het Langetermijn-Incentive programma van 
UNIT4. 
 
Motivatie:  
Chris Ouwinga kent UNIT4, haar onderneming en haar klanten door en door, aangezien hij een van 
de oprichters van UNIT4 is en al 27 jaar CEO van UNIT4 is. Hij zal in het one-tier bestuur voor de 
uitvoerend bestuurders een zeer waardevolle toezichthouder en adviseur zijn.  
 
Het voorstel luidt als volgt:  

• benoeming van de heer C. Ouwinga tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 1 
januari 2014 voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn eindigt na de dag waarop de 
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eerste jaarlijkse Algemene Vergadering  wordt gehouden na het verstrijken van vier (4) jaar na 
de benoeming van de heer C. Ouwinga.  
 

Agendapunt 4c: 
 
Voorgesteld wordt de heer Ph.P.F.C. Houben per 1 januari 2014 te benoemen tot niet-uitvoerend 
bestuurder in het one-tier bestuur tot na de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering  in 2015 
wordt gehouden. Op die datum verstrijkt de huidige termijn van Philip Houben in het two-tier bestuur 
volgens het thans geldende rotatiesysteem van UNIT4. Derhalve wordt aan de Algemene Vergadering  
verzocht Philip Houben te benoemen voor de resterende termijn van één (1) jaar en ca. vijf (5) 
maanden per 1 januari 2014 in plaats van voor de maximale termijn van vier (4) jaar. Het is de 
bedoeling dat Philip Houben wordt benoemd tot Senior Independent Director nadat zijn benoeming 
van kracht is geworden.  
 
Samenvatting van het Curriculum Vitae van de heer Ph.P.F.C. Houben 
 
Philip Houben is geboren in 1950 en heeft de Nederlandse nationaliteit. 
 
Huidige functie:  
Philip Houben is in 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van UNIT4. 
 
Vorige functies:  
Voordat hij lid van de Raad van Commissarissen van UNIT4 werd, was Philip Houben tien (10) jaar 
lang algemeen directeur van the Nederlandse beursgenoteerde vennootschap Wavin N.V. 
 
Overige functies:  
Philip Houben bekleedt op dit moment de volgende nevenfuncties: lid van de Raad van 
Commissarissen van de TKH Group, lid van de Raad van Commissarissen van Stork Technical 
Services en Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).  
  
Aandelen in de vennootschap:  
Philip Houben houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 
 
Motivatie:  
Philip Houben heeft ruimschoots ervaring opgedaan op het gebied van algemeen bestuur en heeft 
specifieke kennis van strategieën, fusies en overnames, investor relations en organisatieontwikkeling. 
 
Het voorstel luidt als volgt:  

• benoeming van de heer Ph.P.F.C. Houben tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 
1 januari 2014 tot na de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering  in 2015. 
 

Agendapunt 4d: 
 
Voorgesteld wordt de heer R.A. Ruijter per 1 januari 2014 te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder 
in het one-tier bestuur tot na de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering  in 2017. Op die datum 
verstrijkt de huidige termijn van Rob Ruijter in het two-tier bestuur volgens het thans geldende 
rotatiesysteem van UNIT4. Derhalve wordt aan de Algemene Vergadering  voorgesteld Rob Ruijter te 
benoemen voor de resterende termijn van drie (3) jaar en ca. vijf (5) maanden per 1 januari 2014 in 
plaats van voor de maximale termijn van vier (4) jaar.  
 
Samenvatting van het Curriculum Vitae van de heer R.A. Ruijter  
 
Rob Ruijter is geboren in 1951 en heeft de Nederlandse nationaliteit. 
 
Huidige functie:  
Rob Ruijter is in 2009 benoemd tot commissaris van UNIT4. 
 
Vorige functies:  
Rob Ruijter is registeraccountant en financieel expert en heeft verscheidene leidinggevende financiële 
functies bekleed, o.a. bij Philips, KLM en VNU. 
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Overige functies:  
Rob Ruijter heeft op dit moment de volgende nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen en 
voorzitter van de auditcommissie van Ziggo N.V., CEO van Vion N.V., extern adviseur van Wavin 
N.V., lid van de Adviesraad van Verdonck, Klooster & Associates, lid van de stichting continuïteit van 
Delta Lloyd N.V. en voorzitter van de Raad van Toezicht van Terre des Hommes Nederland. 
 
Aandelen in de vennootschap:  
Rob Ruijter houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 
 
Motivatie:  
Rob Ruijter heeft zijn uitstekende kwaliteiten als financieel adviseur en toezichthouder bewezen en 
beschikt over een grondige kennis op het gebied van accountancy en financiering. 
 
Het voorstel luidt als volgt:  
 

• benoeming van de heer R.A. Ruijter tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. met ingang 
van 1 januari 2014 tot na de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering  in 2017. 

 
Agendapunt 4e: 
 
Voorgesteld wordt de heer F.H. Rövekamp per 1 januari 2014 te benoemen tot niet-uitvoerend 
bestuurder in het one-tier bestuur tot na de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering  in 2014 
wordt gehouden. Op die datum verstrijkt de huidige termijn van Frank Rövekamp in het two-tier 
bestuur volgens het thans geldende rotatiesysteem van UNIT4. Derhalve wordt aan de Algemene 
Vergadering  voorgesteld om Frank Rövekamp te benoemen voor de resterende termijn van ca. vijf (5) 
maanden per 1 januari 2014 in plaats van voor de maximale termijn van vier (4) jaar.  
 
Samenvatting van het Curriculum Vitae van de heer F.H. Rövekamp  
 
Frank Rövekamp is geboren in 1955 en heeft de Nederlandse nationaliteit. 
 
Huidige functie:  
Frank Rövekamp is in 2010 benoemd tot commissaris 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:  
Frank Rövekamp heeft op dit moment de volgende nevenfuncties: Voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van 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, bestuurslid van Refugees United en lid van de Stichting 
“Kasteel de Haar”.   
 
Aandelen in de vennootschap:  
Frank Rövekamp houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 
 
Motivatie:  
Frank Rövekamp heeft ruimschoots ervaring opgedaan in algemene bestuursfuncties en op het 
gebied van marketing en strategie in de telecommunicatie en informatietechnologie. 
  
Het voorstel luidt als volgt:  
 

• benoeming van de heer F.H. Rövekamp tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 1 
januari 2014 tot na de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering  in 2014. 
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Agendapunt 4f: 
 
Voorgesteld wordt mevrouw N.S. Beckett per 1 januari 2014 te benoemen tot niet-uitvoerend 
bestuurder in het one-tier bestuur tot na de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering  in 2017. Op 
die datum verstrijkt de huidige termijn van Nikki Beckett in het two-tier bestuur volgens het thans 
geldende rotatiesysteem van UNIT4. Derhalve wordt aan de Algemene Vergadering  voorgesteld om 
Nikki Beckett te benoemen voor de resterende termijn van ca. drie (3) jaar en vijf (5) maanden per 1 
januari 2014 in plaats van voor de maximale termijn van vier (4) jaar.  
 
Samenvatting van het Curriculum Vitae van mevrouw N.S. Beckett  
 
Nikki Beckett is geboren in 1961 en heeft de Britse nationaliteit. 
 
Huidige functie:  
Nikki Beckett is in 2013 benoemd tot commissaris van UNIT4. 
 
Vorige functies:  
De carrière van Nikki Beckett begon bij IBM. Daarna richtte zij NSB Retail Systems op, dat uitgroeide 
tot een wereldwijde leverancier van software-oplossingen en -diensten voor de gespecialiseerde 
detailhandel. NSB werd in 1999 genoteerd aan de Londense aandelenbeurs en werd in 2007 
overgenomen door Epicor Software. 
 
Overige functies:  
Op dit moment bekleedt Nikki Beckett geen andere niet-uitvoerende bestuursfuncties. 
 
Aandelen in de vennootschap:  
Nikki Beckett houdt geen aandelen in het kapitaal van UNIT4. 
 
Motivatie:  
Nikki Beckett kent de IT-markt zeer goed en richt zich met name op software-oplossingen en -diensten 
voor de gespecialiseerde detailhandel.  
  
Het voorstel luidt als volgt:  
 

• benoeming van mevrouw N.S. Beckett tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 1 
januari 2014 tot na de dag van de jaarlijkse Algemene Vergadering  in 2017. 

 
Toelichting bij agendapunt 5: 
 
Zoals al werd aangegeven in de toelichting op agendapunt 3 wordt de bezoldiging van de niet- 
uitvoerend bestuurders vastgesteld door de Algemene Vergadering, met inachtneming van het 
Bezoldigingsbeleid. Het thans vigerende bezoldigingsbeleid dient derhalve te worden gewijzigd met 
ingang van de datum waarop de nieuwe statuten van kracht worden, te weten 1 januari 2014, en zal 
per die datum tevens beleid bevatten voor de bezoldiging van niet-uitvoerend bestuurders. Het 
bezoldigingsbeleid voor de uitvoerend bestuurders wordt op dit moment niet gewijzigd en blijft 
vergelijkbaar met het beleid dat momenteel van toepassing is op de leden van de Raad van Bestuur.  
 
Zoals hierboven al werd aangegeven is het de bedoeling Chris Ouwinga per 1 januari 2014 te 
benoemen tot voorzitter van het Bestuur. De bezoldiging van de voorzitter van het Bestuur wordt 
hieronder vermeld in de toelichting op agendapunt 6.  
 
Voorgesteld wordt de bezoldiging van de niet-uitvoerend bestuurders (voorheen de leden van de 
Raad van Commissarissen) te wijzigen zoals hieronder aangegeven in de toelichting op agendapunt 
6. 
 
Het thans geldende Bezoldigingsbeleid dient te worden aangepast zoals omschreven in Bijlage V van 
deze agenda. 
 
Het voorstel luidt als volgt: 
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• wijziging van het Bezoldigingsbeleid overeenkomstig het concept van het gewijzigde 
Bezoldigingsbeleid dat als Bijlage V bij deze agenda is gevoegd.  

 
Toelichting op agendapunt 6: 
 
Onder voorbehoud van de goedkeuring van het Bezoldigingsbeleid voor niet-uitvoerend bestuurders 
zoals bedoeld in agendapunt 5, wordt voorgesteld het jaarlijks honorarium van de niet-uitvoerend 
bestuurders per de datum van het van kracht worden van de nieuwe statuten, te weten 1 januari 2014, 
als volgt vast te stellen: 
 

• Chris Ouwinga (Voorzitter): vast honorarium van € 250.000,-  

• Philip Houben (Senior Independent Director): vast honorarium van € 45.000,- 

• Rob Ruijter: vast honorarium van € 36.000,- 

• Nikki Beckett: vast honorarium van € 36.000,-  

• Frank Rövekamp: vast honorarium van € 36.000,-  
 
De niet-uitvoerend bestuurders ontvangen een aanvullend honorarium van € 9.000,- als voorzitter van 
een commissie en € 6.000,- als lid van een commissie. 
 
De niet-uitvoerend bestuurders ontvangen geen variabel honorarium en zullen niet worden toegelaten  
om deel te nemen aan het Langetermijn-Incentive programma van UNIT4. 
 
De niet-uitvoerend bestuurders hebben recht op een jaarlijks bedrag aan onkostenvergoeding. 
 
Het voorstel luidt als volgt: 
 

• vaststelling van het honorarium van de niet-uitvoerend bestuurders per 1 januari 2014 zoals 
hierboven in deze toelichting op agendapunt 6 vermeld.  

 


