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Notulen van het verhandelde tijdens 

de algemene vergadering van aandeelhouders  

van de te Sliedrecht gevestigde  

Naamloze Vennootschap Unit 4 Agresso N.V. 

gehouden op 12 mei 2010 ten kantore van de vennootschap 

te Sliedrecht 

 

1.  Opening. 

Ingevolge artikel 33 lid 1 van de statuten van de vennootschap treedt als voorzitter van de 

vergadering op de heer Th.J. Van der Raadt, voorzitter van de Raad van Commissarissen van 

de vennootschap. De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet de aanwezigen 

welkom.  

 

2.  Mededelingen. 

2.1.  De voorzitter doet de volgende inleidende mededelingen: 

- De voertaal van de vergadering is Nederlands; 

- Achter de vergadertafel hebben zitting genomen de leden van de Raad van Bestuur 

van de vennootschap, bestaande  uit de heer C. Ouwinga, CEO, de heer E.T.S. van 

Leeuwen, CFO  en de leden van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, 

te weten de heer R. Ruiter, de heer J.A. Vunderink, de heer P. Smits en de heer Th.J. 

van der Raadt, de voorzitter; 

- De notulen van het verhandelde in de vergadering worden opgemaakt door  Leontienne 

Hoogesteger;  

- Ten behoeve van de notulen wordt de aanwezigen verzocht,  als zij het woord wensen 

te voeren, eerst duidelijk naam, woonplaats en het aantal vertegenwoordigde aandelen 

te noemen en, voor zover nodig, de organisatie door wie de woordvoerder gemachtigd 

is. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen na de toelichting bij elk agendapunt. 

Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de daarvoor opgestelde microfoons.   

- Ten behoeve van de notulering van de vergadering, zal hetgeen besproken wordt, 

worden opgenomen; 

- Een ieder die een exemplaar van de notulen van de vergadering wenst te ontvangen, 

kan dit na afloop van de vergadering kenbaar maken door het invullen van een daartoe 

bestemd formulier; 

 

2.2. Voorts deelt de voorzitter mede dat: 

- Aandeelhouders zijn opgeroepen door middel van een advertentie geplaatst in het NRC 
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Handelsblad en in de Officiële Prijscourant, beide van 26 april 2010; 

- Een exemplaar van de agenda van de vergadering, met bijlagen tezamen met de 

jaarstukken van het boekjaar 2009 en de concept statutenwijziging vanaf de oproeping 

ter inzage hebben gelegen bij de vennootschap te Sliedrecht en bij de Fortis Bank te 

Amsterdam en aldaar beschikbaar waren. Bij de registratietafel waren deze stukken 

eveneens beschikbaar; 

- Later in de vergadering het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders 

en het aantal stemmen dat in de vergadering kan worden uitgebracht, zal worden 

medegedeeld.  

 

2.3. De voorzitter heeft medegedeeld dat het aantal aanwezige aandeelhouders, of 

gevolmachtigden 43 is, dat er 2 bezoekers zijn, en dat het totaal aantal stemgerechtigde 

aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is: 13.006.110. 

 

2.4. De voorzitter constateert dat aan de wettelijke en statutaire bepalingen voor oproeping van de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unit 4 Agresso N.V. is voldaan en dat de 

vergadering bevoegd is om rechtsgeldig besluiten te nemen over alle geagendeerde 

voorstellen.  

 

2.5. De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. De voorzitter stelt vast dat er geen 

vragen zijn en gaat over tot de behandeling van punt 3 van de agenda. 

 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008 en bericht van de Raad van 

Commissarissen. 

3.1. De voorzitter deelt mede dat het bericht van de Raad van Commissarissen, opgenomen in het 

jaarverslag op pagina 68, voorstelt de jaarrekening goed te keuren. De voorzitter geeft 

gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

3.2. De voorzitter constateert dat er met betrekking tot het bericht van de Raad van Commissarissen 

geen vragen zijn. 

 

3.3. Voor het verslag van de Raad van Bestuur geeft de voorzitter het woord aan de heer C. 

Ouwinga, CEO, die de in het verslagjaar verrichte activiteiten en de behaalde resultaten van de 

onderneming aan de vergadering zal presenteren. 

 

3.4. De heer Ouwinga bedankt de voorzitter en heet de aanwezigen welkom bij de vergadering.  

Hij gaat vervolgens in op de highlights van het jaar 2009, het jaar waarin de wereldwijde crisis 
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ervoor zorgde dat cliënten in “survival mode” waren, en hun investeringen -onder meer in 

software- uitstelden. Vooral de license-sales stonden onder druk, mede doordat het 

zogenoemde “subscription-model” steeds populairder werd.  

 

3.5. Ten gevolge van de wereldwijde crisis heeft UNIT4 reeds begin 2009 een aantal maatregelen 

genomen, zoals het schrappen van de inhuur van derden, het focussen op de cash-flow, het 

doorvoeren van kostenreducties, het versnellen van de integratie met CODA, en het uitstellen 

van acquisities. Deze maatregelen leidden ertoe dat de kwartalen 3 en 4 zeer goed waren. De 

goede financiële positie leidt daarom thans tot een dividendvoorstel van 25% van de netto 

winst, dwz € 0.19 per aandeel. 

 

3.6. Voorts toont de heer Ouwinga overzichten van de ontwikkeling van de EBITDA en de revenu- 

growth per kwartaal. Duidelijk is dat er een omslagpunt is in het vierde kwartaal, waar de groei 

weer inzet. 

  

3.7. Hoewel de license-sales in 2009 met 16% daalden, was er, ten opzichte van 2008,  groei in de 

onderhoudscontracten, de gross-margin, de operational cash-flow en de EBITDA. De EBITDA 

was in 2008 70,1 mln en in 2009 75,1 mln, een stijging van 7%.  Met name de 

kostenbeheersing en synergy-voordelen hebben ervoor gezorgd dat de EBITDA in 2009 is 

gestegen.   

    

3.8. De omzetontwikkeling is uitgesplitst naar drie onderdelen, te weten licentieverkopen, diensten 

en onderhoudscontracten. De licentieverkopen daalden met 16%, de diensten daalden met 

10% en de omzet uit onderhoudscontracten steeg met 8%.  De nieuwe omzet in 2009 kwam 

maar voor 9% van nieuwe klanten. Het grootste gedeelte aan nieuwe omzet kwam dus van 

bestaande klanten. De stabiele basisomzet van bestaande klanten vormt een stabiliserende 

factor in deze moeilijke tijden.  

 

3.9. Voor wat betreft de resultaatonwikkeling per land is gebleken dat met name Spanje (-/-14%) en 

de UK (-/-13%) minder goede resultaten hadden als gevolg van de crisis en reorganisaties. De 

resultaten van Zweden en Noorwegen worden mede beïnvloed door koers-effecten. Duitsland, 

de Benelux en Noord-Amerika presteerden goed.  De tabel met de EBITDA marge laat zien dat 

Duitsland, de UK en de Benelux het meest winstgevend zijn gebleken. 

 

3.10. Dan gaat de heer Ouwinga in op de kosten-maatregelen die zijn genomen in 2009. De totale 

operationele kosten zijn teruggebracht met 23 mln euro, dat is 7%, met name door het 

terugbrengen van inhuur van derden, personeelsreducties, synergy-voordelen ten gevolge van 
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integratie van diverse dochtermaatschappijen en het overbrengen van een gedeelte van R&D 

vanuit Zweden naar Spanje.  

 

3.11. Vervolgens toont de heer Ouwinga een overzicht met betrekking tot de belangrijkste deals in 

2009 en van welke concurrent de deal werd gewonnen. De belangrijkste deal met de gemeente 

Maputo in Mozambique is gerealiseerd door Spanje. Verder bespreekt de heer Ouwinga de 

strategie van UNIT4 op het gebied van de core vision, de core markets en de core products. 

 

3.12. De heer Ouwinga geeft verder aan dat er voor 2010 weer goede mogelijkheden zijn voor 

acquisities doordat de prijzen op dit moment laag zijn. Hij licht de recente acquisitie van 

CONSIST BV toe. Dit bedrijf is gespecialiseerd in HRM en Financial software, heeft een loyale 

klantenkring, 15 mln euro revenues en een EBITDA marge van meer dan 25%. Er zijn goede 

cross-selling opportunities. UNIT4 heeft minder dan 4 maal EBITDA betaald voor deze 

acquisitie. 

 

3.13.  Voor wat betreft de verwachtingen voor 2010 geeft de heer Ouwinga aan dat het moeilijk te 

voorspellen is, maar dat de groei en mogelijkheden vooral worden gezien in nieuwe acquisities 

en meer license-sales in de private sector. Verder zal UNIT4 4 mln euro méér gaan investeren 

in FinancialForce. De haalbare verwachte organische groei van UNIT4 ligt tussen de 2 en 5% 

en de verwachting voor de EBITDA marge ligt rond de 20%.  

 

3.14. In het eerste kwartaal van 2010 is het herstel, dat eind 2009 inzette, doorgezet. Het resultaat is 

gestegen met 6%, de license-sales met 30%, de inkomsten uit onderhoudscontracten met 8% 

en de EBITDA met 51%. Het resultaat uit diensten nam af met 6% ten gevolge van minder 

personeel en inhuur van de derden. De positieve groei-verwachtingen voor 2010 worden 

gehandhaafd. 

 

3.15. Tot slot van zijn presentatie licht de heer Ouwinga de recente aandelenuitgifte toe. De 

opbrengsten zullen worden gebruikt voor het doen van acquisities.  

 

De voorzitter geeft vervolgens de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

3.16. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Genderen. De heer Van Genderen geeft aan dat 

hij spreekt namens de VEB, en dat hij in totaal 62.152 aandelen vertegenwoordigt. Hij vraagt of 

de inhaalslag in investeringen door klanten van UNIT4 die begin 2010 te zien is geweest, 

hetzelfde niveau zal blijven houden in de loop van 2010. Verder vraagt hij of de verwachte 

bezuinigingen van de Europese Unie invloed zullen hebben op het resultaat, en of er, gezien de 
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geringe omvang van UNIT4 ten opzichte van concurrenten, voldoende armslag is voor de 

geplande acquisities. 

 

3.17. De heer Ouwinga antwoordt dat er op dit moment sprake is van een groei van de 

prospectportefeuille, doordat klanten hun licentie-aankopen en projecten eerder hadden 

uitgesteld. Hij verwacht evenwel niet dat er na deze inhaalslag een gat zal ontstaan, omdat de 

instroom van nieuwe prospects ook op een hoger niveau ligt. Hoewel moeilijk te voorspellen 

wordt er wel een groei van de license-sales voor 2010 verwacht. 

Voor wat betreft de overheidsbestedingen verwacht de heer Ouwinga geen terugloop, omdat 

UNIT4 overheden helpt met kostenbesparingen en efficiency. Overheden investeren momenteel 

in software voor e-government projecten en ook in software voor interne rapportages. Wel ziet 

hij bij overheden het declaratiemodel meer veranderen naar het “flat-fee” model. Dit betekent 

voor UNIT4 dat een groter deel van de omzet dan uit de onderhoudscontracten komt en niet uit 

de licenties. De omzet wordt daarmee als het ware naar de toekomst geschoven. De verwachte 

groei voor 2010 komt daardoor meer vanuit het bedrijfsleven dan uit vanuit overheden.   

Tot slot geeft de heer Ouwinga aan dat de positie van UNIT4 wereldwijd relatief goed is, maar 

dat de doelstelling wel is om te groeien, ook omdat gebleken is dat schaal-grootte van een 

organisatie gerelateerd is aan winstgevendheid.  De doelstelling van een omzet van 500 mln, 

zoals die vóór de crisis werd gecommuniceerd, zal evenwel niet op korte termijn worden 

gehaald. 

  

3.18. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw  Planjyan van de VBDO. Zij vraagt of UNIT4 in de 

toekomst van plan is om meer kwantitatieve informatie over CSR onderwerpen in het 

jaarverslag op te nemen en of  UNIT4 met verschillende stake-holders op hetzelfde moment 

spreekt over het duurzaamheidbeleid. Voorts wil zij weten wat de average response time is voor 

support-verzoeken van klanten. 

  

3.19. De heer Ouwinga antwoordt met betrekking tot de eerste vraag dat het intern nog niet 

 duidelijk is of en hoe in de toekomst meer kwantitatieve informatie in het jaarverslag zal 

 worden opgenomen. Het zal worden overwogen voor volgend jaar.  

 Voorts zegt de heer Ouwinga dat er thans geen multi-stakeholder dialoog is. Er zijn ook geen 

 plannen zijn om dat te organiseren, omdat dat een te groot beslag zou leggen op de 

 bedrijfsvoering. Er zijn wel aparte dialogen met stake-holders, zoals met de bouwer van het 

 hoofdkantoor van UNIT4, waarbij veel aandacht is besteed aan duurzaamheid. Ook is er 

 bijvoorbeeld regelmatig overleg met de ondernemingsraad.  

 Voor wat betreft de average response time antwoordt de heer Ouwinga dat dergelijke zaken 

 veelal  worden vastgelegd in een Support Level Agreement met iedere klant apart. Het is 
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 weinig  zinvol om daar een gemiddelde van te berekenen omdat de groepen klanten en 

 producten daarvoor te divers zijn. 

  

3.20. De voorzitter geeft het woord aan de heer Burgers. De heer Burgers spreekt namens het Add 

Value Fund. Hij complimenteert de Raad van Bestuur met de resultaten en het jaarverslag. Hij 

vraagt wat er is meegevallen dan wel is tegengevallen na de acquisitie van CODA. Verder 

vraagt hij of het risicoprofiel van de landen met een lagere omzet zoals Duitsland en de US gaat 

veranderen. Voorts vraagt hij een toelichting op de verliezen met betrekking tot Agresso 

Frankrijk, en wil hij weten of hij het goed begrepen heeft dat de investering in 

FinancialForce.com 4 mln euro méér zal zijn in 2010, dus totaal 7 a 8 mln euro.  

 

3.21. De heer Ouwinga bevestigt direct de laatste vraag. FinancialForce.com is een nieuw bedrijf 

 dat ook moet investeren in sales en marketing. Daarnaast werkt FinancialForce.com met het 

 “flat-fee” billing model, waardoor de opbrengsten pas na jaren zichtbaar worden. 

  

3.22. Met betrekking tot de acquisitie van CODA meldt de heer Ouwinga dat er geen post-

 acquisition audit is gedaan. De winstgevendheid van CODA is sinds de acquisitie goed op peil 

 gebleven en de verwachte economies of scale zijn uitgekomen.  

  

3.23. Voorts geeft de heer Ouwinga aan dat de omvang van de omzet in Duitsland en de US  

 weliswaar gering is, maar dat de ontwikkeling  van de marge verbetert. Er worden verdere 

 positieve ontwikkelingen verwacht, mede wellicht door nieuwe acquisities.  

 

3.24. Voor wat betreft de verkoop van Agresso France zegt de heer Ouwinga dat binnenkort  een 

afronding wordt verwacht.  

   

3.25. Voorts ziet de heer Burgers in de SWAT analyse dat de omvang van UNIT4 als een 

 bedreiging wordt aangegeven en hij vraagt zich af hoe hij dat moet interpreteren. De heer 

 Ouwinga geeft aan dat het geen korte termijn bedreiging is, maar dat UNIT4 acteert in een 

 veld met grotere concurrenten en dat er een relatie is tussen de omvang van een bedrijf en 

 de winstgevendheid. 

  

3.26. De voorzitter geeft dan het woord aan de heer Wiersma, eveneens van het Add Value Fund.  

De heer Wiersma vraagt wat de verwachte omzetgroei en het aantal klanten van 

FinancialForce.com is. De heer Ouwinga geeft aan dat de omzet door het flat fee billing-

systeem wordt uitgesteld en dat het daarom nog een aantal jaar zal duren voordat het break-

even point bereikt is. Daarna kan het heel lucratief worden. Over het aantal klanten wil de heer 
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Ouwinga geen mededelingen doen. 

  

3.27. De heer Berghuis van Kempen Oranje Participaties NV vraagt wat de financiële criteria zijn voor 

een acquisitie. De heer Van Leeuwen antwoordt dat er wordt gestreefd naar acquisities die 

strategisch van belang zijn, die op de korte termijn eps-enhancing zijn en die op basis van de 

discount cashflow methode ten minste een EBITDA marge hebben van 15%. 

 

De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen zijn.  

 

3.28. Voordat wordt overgegaan naar het volgende agendapunt deelt de voorzitter voorts nog mede 

dat in de Vergadering de heren Reckers en Huizer van controlerend accountant Ernst & Young 

aanwezig zijn, die vragen over de jaarrekening kunnen beantwoorden. 

 

4. Vaststelling van de jaarrekening van 2009. 

4.1. De voorzitter stelt het eerste onderdeel van dit agendapunt aan de orde, namelijk het voorstel 

om de jaarrekening en het jaarverslag vanaf het jaar 2009 alleen in de Engelse taal op te 

stellen.   

 

4.2. De heer Van Genderen zegt dat de achterban van de VEB een Nederlands jaarverslag op prijs 

stelt, maar dat er geen bezwaren zijn tegen het voorstel. Hij geeft de Raad van Bestuur in 

overweging om volgend jaar een uittreksel van het jaarverslag in het Nederlands op te stellen.  

 

4.3. De voorzitter constateert dat er verder geen vragen of bezwaren zijn en hij constateert dat het 

voorstel met betrekking tot de Engelse taal van de jaarrekening en het jaarverslag is 

aangenomen.  

 

4.4. Dan stelt de voorzitter het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2009 aan de orde. Hij 

geeft het woord aan de heer Van Genderen. 

 

4.5. De heer Van Genderen vraagt of de korte termijn variabele beloning van de bestuursleden een 

staffel kent en of er voor de lange termijn variabele beloning kwantificeerbare criteria worden 

vastgesteld. 

 

4.6. De voorzitter antwoordt dat er inderdaad een staffel is van 0-100% en dat er is besloten om 

100% toe te kennen. De aan de staffel verbonden criteria zijn niet openbaar gemaakt uit 

concurrentieoverwegingen. Het criterium voor deze beloning was het realiseren van 80-110% 

van het budget. Als variabele lange termijn beloning kunnen er opties worden toegekend met 
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een gefaseerde lock-up, afhankelijk van de realisatie van financiële criteria. De optieregeling 

heeft als doel om het rendement op lange termijn te bevorderen en de belangen van 

bestuurders en de onderneming op één lijn te brengen. Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat 

voor volgend jaar overwogen zal worden om de staffel in het jaarverslag nader toe te lichten. 

  

4.7. De voorzitter geeft het woord aan de heer Burgers. De Burgers vraagt of er verdere 

verbeteringen  worden verwacht in de R&D costs, die nu 12% van de omzet zijn en of er een 

groei van nieuwe werknemers in wordt voorzien. Voorts vraagt hij wat de status is van de  

salary-freeze en waarom het resultaat van Estland en Cyprus precies nul is. 

   

4.8. De heer Ouwinga antwoordt op de laatste vraag dat in Estland alleen een klein aantal R&D 

 activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van een product dat vanuit CODA is 

 overgenomen en dat deze activiteiten zullen worden afgebouwd. De heer Van Leeuwen geeft 

 aan dat op Cyprus alleen een tussenholding is gevestigd . 

 

 4.9. Voor wat betreft de groei van het aantal werknemers geeft de heer Ouwinga aan dat steeds 

 heel specifiek wordt gekeken naar welke mensen op welke locaties effectief zijn. De absolute 

 groei zal in 2010 niet zo groot zijn, maar de verwachting is dat de personeelskosten in 2010 

 wel zullen stijgen doordat onder meer de salary-freeze van vorig jaar weer is ingetrokken. 

 Er wordt een gemiddelde groei van 2,5 % van de salarissen verwacht. De R&D kosten zijn 

 in 2009 gedaald doordat R&D activiteiten zijn verplaatst naar goedkopere landen, niet 

 doordat er minder mensen werkzaam zijn.  

 

4.10. De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en stelt vast dat de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2009 met algemene stemmen heeft 

vastgesteld.  

 

5. Goedkeuring van het gevoerde beleid en décharge van de Raad van Bestuur. 

5.1. De voorzitter geeft de vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen. De voorzitter geeft 

het woord aan de heer De Jong namens klanten van de Fortis bank, die mededeelt 734.009 

stemmen te vertegenwoordigen, waarvan 716.601 stemmen vóór dit agendapunt  en 17.408 

stemmen tegen.   

 

5.2. De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en dat de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders met meerderheid van stemmen het gevoerde beleid heeft goedgekeurd en de 

Raad van Bestuur décharge verleent voor het gevoerde beleid in het jaar 2009. 
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6. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende 

toezicht. 

6.1. De voorzitter geeft de vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen. De voorzitter geeft 

wederom het woord aan de heer De Jong, die mededeelt 734.009 stemmen te 

vertegenwoordigen, waarvan 716.601 stemmen vóór dit agendapunt en 17.408 stemmen tegen.   

 

6.2. De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en dat de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders met meerderheid van stemmen de Raad van Commissarissen décharge 

verleent voor het uitgeoefende toezicht in het jaar 2009. 

 

7. Bestemming van de winst/reserverings- en dividendbeleid. 

7.1. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Genderen, die vraagt welke voorwaarden zullen 

worden gehanteerd voor toekomstige dividenduitkeringen. De voorzitter antwoordt dat het 

dividendbeleid al een aantal jaar van toepassing is en dat de voorwaarden steeds door de Raad 

van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden ingevuld aan de hand van de financiële 

omstandigheden en de strategische ontwikkeling van de onderneming.  

 

7.2. De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en dat het dividendvoorstel met 

algemene stemmen is aangenomen.  

 

8.  Voorziening in vacatures/statutenwijziging: terugtreden door de heer P. Smits en 

 benoeming van de heer F.H. Rövekamp.  

8.1. De voorzitter deelt mede dat de heer P. Smits terugtreedt als lid van de Raad van 

Commissarissen. De voorzitter dankt de heer Smits voor zijn jarenlange en waardevolle 

bijdrage aan de Raad van Commissarissen.  

 

8.2. Vervolgens zegt de voorzitter dat een nieuwe kandidaat voor de vacature is gevonden: de heer 

F.H. Rövekamp. De heer Rövekamp treedt naar voren en stelt zich aan de Algemene 

Aandeelhoudersvergadering voor. Hij licht zijn ervaring en arbeidsverleden nader toe.   

 

8.3. Daarna geeft de voorzitter het woord aan de heer De Jong, die zegt op dit agendapunt 17.408 

onthoudingen te hebben.  

 

8.4. De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en dat de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders het voorstel tot benoeming van de heer Rövekamp  met meerderheid van  

stemmen heeft aangenomen. Hij feliciteert de heer Rövekamp daarmee. De heer Rövekamp 

neemt vervolgens plaats achter de tafel naast de andere leden van de Raad van 
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Commissarissen. 

 

9.  Voorstel naamswijziging Unit 4 Agresso N.V. in UNIT4 N.V. en hiermee verband 

 houdende aanpassingen statuten. 

9.1. De voorzitter brengt in stemming het voorstel tot naamswijziging van Unit 4 Agresso N.V. in 

UNIT4 N.V. Hij constateert dat er geen vragen zijn en dat de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders het voorstel tot naamswijziging en de daarmee verband houdende 

statutenwijziging met algemene stemmen heeft aangenomen. 

 

9.2. Vervolgens draagt de voorzitter de voorgestelde wijziging van artikel 31 van de statuten voor, 

en vraagt of er vragen zijn. De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en dat de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel tot statutenwijziging met algemene   

stemmen heeft aangenomen. 

 

10.  De Vennootschap en Corporate Governance 

10.1 De voorzitter constateert desgevraagd dat er geen opmerkingen of vragen zijn naar 

 aanleiding van de gedetailleerde opsomming van de naleving van de Code als opgenomen in 

 het hoofdstuk Corporate Governance in het jaarverslag. 

 

10.2 De voorzitter deelt voorts mede dat er tot zijn spijt een fout is geslopen in het concept 

beloningsbeleid zoals dat bij de agenda is gepresenteerd. In artikel 4.5.2.2 van het concept 

staat namelijk de optieregeling niet goed verwoord. Dit betekent dat het voorgestelde 

aangepaste beloningsbeleid nu niet in stemming kan worden gebracht en dat ter gelegenheid 

van de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering het beloningsbeleid opnieuw zal worden 

geagendeerd ter stemming. Alsdan zal er een andere passage staan in het betreffende artikel 

van het aangepaste beloningsbeleid welke neerkomt op een uitoefenperiode van 7 jaar met een 

gefaseerde lock-up van 2 tot 4 jaar. Voor dit moment geeft de voorzitter gelegenheid om het 

concept beloningsbeleid te bespreken. 

 

10.3 Hij geeft het woord aan de heer Van Genderen, die vraagt waarom er geen afspraken zijn 

 gemaakt met de huidige bestuurders over een vertrekvergoeding. De voorzitter geeft aan 

 dat de Raad van Commissarissen als beleidskeuze heeft gemaakt om geen wijzigingen aan te 

 brengen in bestaande afspraken, dit mede gelet op de lange staat van  dienst van de huidige 

 bestuurders bij UNIT4. Dat ligt anders voor toekomstige bestuurders. 

 

10.4 Mevrouw Planjyan constateert dat het remuneratiebeleid van UNIT4 geen duurzaamheid 

 aspecten bevat, terwijl er wel doelstellingen op het gebied van CSR zijn. Zij vraagt of UNIT4 
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 van plan is duurzaamheid-aspecten, zoals average response time, op te nemen in het 

 remuneratiebeleid. 

 De voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen uitvoerig de criteria voor het 

 remuneratiebeleid heeft bezien. Er zijn diverse mogelijkheden onderkend op het gebied  van 

 niet-financiële criteria, maar de Raad van Commissarissen is van mening dat de belangen 

 van de stake-holders en de aard van dit bedrijf meebrengen dat financiële criteria het meest 

 aangewezen zijn.  

 

11.  Voorstel tot machtiging verkrijging van eigen aandelen. 

11.1. De voorzitter stelt de vergadering voor om overeenkomstig artikel 8.1 van de statuten de Raad 

van Bestuur te machtigen voor de duur van 18 maanden om de vennootschap onder 

bezwarende titel eigen aandelen te doen verkrijgen tot een maximum van 10% van het dan 

geplaatste kapitaal en maximaal voor een prijs gelegen tussen de nominale waarde van de 

aandelen en 110% van de gemiddelde slotkoers van de aandelen op de drie onmiddellijk aan 

de verkrijging voorafgaande beursdagen.   

 

11.2. De heer De Jong geeft aan dat hij terzake dit agendapunt 618.080 stemmen vóór uitbrengt, 

98.521 tegen en 17.408 onthoudingen. 

 Mevrouw Bogmans van Citi Bank geeft aan 635.789 te vertegenwoordigen, waarvan zij 349.870 

stemmen vóór en 285.919 stemmen tegen uitbrengt.  

 

11.3 Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er geen vragen zijn, constateert hij dat de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders met meerderheid van stemmen het voorstel tot 

machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen heeft aangenomen. 

 

12.   Voorstel tot machtiging uitgifte van eigen aandelen 

12.1. De voorzitter geeft de hoofdlijnen van het voorstel weer zoals aangegeven in de toelichting op 

de agenda en geeft de vergadering daarna gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

12.2. De voorzitter geeft het woord aan de heer van Genderen. Hij vraagt waarom, in afwijking van 

hetgeen gebruikelijk is in de markt, een periode van twee jaar wordt gehanteerd in plaats van 

anderhalf jaar en waarom 20 % in plaats van 10 % wordt gehanteerd. Voorts vraagt hij wat de 

invloed is van de positie is van de Stichting Continuïteit. 

 De voorzitter geeft aan dat de Stichting Continuïteit destijds niet in het leven is geroepen  om 

overnames tegen te houden, maar wel om rust te creëren indien nodig zodat de belangen van 

de stake-holders kunnen worden gediend. Met betrekking tot de termijn van 2 jaar en 20%, zegt 

de voorzitter dat dit steeds de afgelopen vijf jaar zo wordt voorgesteld en geaccordeerd. 
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 Vervolgens wordt er als volgt gestemd: 

 De heer van Genderen brengt  62.152 stemmen tegen uit; 

 De heer De Jong brengt 716.601 stemmen tegen en 17.408 onthoudingen uit; 

 Mevrouw Bogmans brengt 348.042 stemmen vóór en 287.747 stemmen tegen uit; 

 Mevrouw Van Seggeren van SECVA brengt 18.358 stemmen vóór en 3.750.957 stemmen 

tegen uit; 

 Namens de Caseis bank worden 614.178 stemmen tegen uitgebracht. 

 

12.3. De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met meerderheid 

van stemmen het voorstel tot machtiging uitgifte van eigen aandelen heeft aangenomen. 

 

13. Rondvraag 

De voorzitter geeft de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen. 

 De heer Burgers feliciteert de onderneming met het 30-jarig succesvolle bestaan. Hij is ook 

ingenomen met het nieuwe logo van UNIT4. Het valt hem op dat sindsdien het koersverloop 

van het aandeel zich positief heeft ontwikkeld en hij wenst de onderneming verder het beste 

toe. Tot slot meent hij dat UNIT4 zich mag vergelijken met de mid-capp en niet langer met de 

small-cap.  

 

  De voorzitter dankt de heer Burgers voor zijn woorden.  

  

14. Sluiting. 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en voor de getoonde belangstelling voor 

UNIT4. Hij nodigt de aanwezigen uit aansluitend nog een drankje te drinken en sluit om 17.15 

uur de vergadering. 

 


