
 

 
Bijlage IV Overzicht van de belangrijkste elementen van de bezoldiging van de heer J. Duarte 
 
In overeenstemming met het Bezoldigingsbeleid ontvangt José Duarte de volgende bezoldiging op 
jaarbasis:  
 
Basissalaris 
€ 535.000,- inclusief 8% vakantiegeld. De jaarlijkse brutovergoeding kan elk jaar na beoordeling van 
de desbetreffende vergoeding worden aangepast.  
 
Kortetermijn-Incentive 
José Duarte neemt deel aan het Kortetermijn-Incentive programma van UNIT4 zoals dat van tijd tot 
tijd geldt, dat een cash bonus oplevert tot maximaal 100% van het Basissalaris, afhankelijk van het 
behalen van bepaalde cijfers en targets welke jaarlijks door de niet-uitvoerend bestuurders worden 
vastgesteld. De cash bonus wordt met 50% verhoogd indien José Duarte deelneemt aan het 
Langetermijn-Incentive programma van UNIT4. 

Langetermijn-Incentive 
José Duarte komt in aanmerking voor deelname aan het Langetermijn-Incentive programma van 
UNIT4 met inachtneming van het toepasselijke, van tijd tot tijd geldende programmareglement. Op 
dit moment dienen de aandelen in UNIT4 ("Basisaandelen") door José Duarte te worden gekocht 
door gebruikmaking van een gedeelte van de jaarlijkse cash bonus en/of eigen middelen van de 
deelnemer (“Eigen Bijdrage”). De niet-uitvoerend bestuurders stellen een minimum (thans een 
bedrag gelijk aan het netto equivalent van 50% van de bonus) en een maximum (thans een bedrag 
gelijk aan het netto equivalent van de maximaal te verdienen bonus) van de Eigen Bijdrage vast. 
Basisaandelen mogen gedurende een periode van drie (3) jaar na verkrijging niet worden 
vervreemd ("Lock-up Periode"). Na afloop van de Lock-up Periode kan door de niet-uitvoerend 
bestuurders aan een deelnemer, gebaseerd op de realisatie van vooraf overeengekomen 
langetermijndoelstellingen van UNIT4 (thans: groei EBITDA, groei EPS en Relatieve TSR gemeten 
ten opzichte van de peer group), additionele aandelen (“Prestatieaandelen”) worden toegekend. 
Meer gegevens over het Langetermijn-Incentive programma zijn te vinden in het concept van het 
gewijzigde Bezoldigingsbeleid (Bijlage V). 

Op het moment dat José Duarte lid van het Management Team van UNIT4 werd, heeft hij 
geïnvesteerd in het aandelenkapitaal van UNIT4 als onderdeel van het LTI (Langetermijn-Incentive) 
programma en als gevolg daarvan houdt José Duarte thans 14.684 (locked) aandelen in het kapitaal 
van UNIT4 N.V. 
 
Pensioen 
José Duarte draagt zorg voor zijn eigen pensioenregeling, waaraan UNIT4 jaarlijks een bruto 
bedrag van 20% van het Basissalaris bijdraagt. 

 

Beëindigingsvergoeding 

Indien de managementovereenkomst met José Duarte wordt beëindigd (i) op initiatief van UNIT4 
anders dan op grond van een dringende reden of (ii) van rechtswege door het verstrijken van de 
benoemingstermijn, ontvangt hij van UNIT4 een bruto ontslagvergoeding gelijk aan zijn jaarlijkse 
basissalaris. Indien de managementovereenkomst met José Duarte van rechtswege eindigt door het 
verstrijken van de zittingsduur, betaalt UNIT4 daarnaast een aanvullende vergoeding gelijk aan 50% 
van zijn jaarlijkse basissalaris. Hierbij zij opgemerkt dat de opzegtermijn in de 
managementovereenkomst van José Duarte zes (6) maanden is. 
 
Vergoeding van bijzondere kosten 
Begin juli 2013 is José Duarte met zijn vrouw en kinderen in Nederland komen wonen. UNIT4 
vergoedt het voor de kinderen van José Duarte verschuldigde schoolgeld voor een internationale 
school en UNIT4 vergoedt de redelijkerwijs door José Duarte gemaakte kosten voor taalcursussen 
voor zowel José Duarte als zijn in Nederland verblijvende gezinsleden.  
 


