
 
Bijlage II Oproep voor de vergadering  
 
UNIT4 N.V., statutair gevestigd te Sliedrecht 
 
OPROEPING 
Aandeelhouders van UNIT4 N.V. (website: http://www.unit4.com) alsmede de overige 
vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 24 september 2013 om 15.00 uur te 
Sliedrecht ten kantore van de Vennootschap gelegen aan het Stationspark 1000 (3364 DA) te 
Sliedrecht. 
 
 
De agendapunten van 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 
 
 
De agenda, de toelichting, de concept gewijzigde Statuten, het concept gewijzigde Bezoldigingsbeleid 
en overige stukken liggen ter inzage voor de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden ten 
kantore van de Vennootschap, alsmede bij  ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, (1082 PP) 
te Amsterdam, (“ABN AMRO”), bereikbaar via corporate.broking@nl.abnamro.com of telefonisch +31 
(0)20 344 2000. Deze zijn daar voor ieder kosteloos verkrijgbaar. De agenda, de toelichting, de 
concept gewijzigde Statuten, het concept gewijzigde Bezoldigingsbeleid en overige stukken zijn 
tevens beschikbaar via http://www.unit4.com/investors/financialinformation/general-shareholders-
meetings.  
 



 
De Vennootschap heeft bepaald dat voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders op 24 september 2013 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 
27 augustus 2013 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (“Registratiedatum”) 
zijn geregistreerd als aandeelhouders UNIT4 N.V. in de administratie van de intermediairs zoals 
bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer (“Intermediairs” of “Intermediair”) en de wens om de 
vergadering te bezoeken correct en tijdig hebben kenbaar gemaakt. 
 
Aandeelhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen 
(“Aandeelhouders”) die de vergadering willen bijwonen dan wel zich ter vergadering willen laten 
vertegenwoordigen, worden verzocht via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair waar hun 
aandelen in administratie zijn hun wens kenbaar te maken. Daartoe dienen de Intermediairs aan ABN 
AMRO via http://www.abnamro.com/intermediary uiterlijk op 17 september 2013 om 17.00 uur een 
verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende 
Intermediair op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt.  
 
Via de Intermediairs verstrekt ABN AMRO aan de Aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als 
toegangsbewijs voor de vergadering. Van het voornemen de vergadering bij te wonen dient een 
rechthebbende tevens uiterlijk op 17 september 2013 de Vennootschap schriftelijk in kennis te 
hebben gesteld. In geval van vertegenwoordiging krachtens volmacht dient een kopie van de 
getekende volmacht met de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de Vennootschap te worden 
verzonden. Verzending kan plaatsvinden aan ir@unit4.com. Niet tijdig ontvangen aanmeldingen en 
onduidelijke, onvolledige of niet tijdig ontvangen volmachten zullen als ongeldig worden beschouwd, 
omdat controle op de juistheid van de gegevens alsdan onmogelijk is. 
 
Sliedrecht, 12 augustus 2013 
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen UNIT4 N.V. 


