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Notulen van het verhandelde tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 

Naamloze Vennootschap UNIT4 N.V. gevestigd te Sliedrecht, gehouden op 23 mei 2012 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  Ph.P.F.C. Houben, 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 en de heer E.T.S. van 

Leeuwen, CFO, alsmede de leden van de Raad van Commissarissen van de 

vennootschap, te weten de heer R.A. Ruijter, de heer J.A. Vunderink,                                          

de heer F.H. Rövekamp en de heer Ph.P.F.C. Houben, de voorzitter; 

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

Hoogesteger; de notulen worden binnen drie maanden algemeen ter beschikking gesteld.  

- 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 worden gemaakt van de daarvoor opgestelde microfoons.   

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

worden opgenomen; 

- Eenieder 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 

Handelsblad op 10 april 2012; 
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- een exemplaar van de agenda van de vergadering, met bijlagen tezamen met de 

jaarstukken van het boekjaar 2011 hebben ter inzage hebben gelegen bij de 

vennootschap te Sliedrecht en bij de ABN Amro Bank te Amsterdam en waren aldaar 

beschikbaar. Bij de registratietafel waren deze stukken eveneens beschikbaar; 

- later in de vergadering zal het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders 

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

medegedeeld.  

 

2.3. De voorzitter heeft later in de vergadering medegedeeld dat het aantal aanwezige 

aandeelhouders, of gevolmachtigden 52 is, dat er 3 bezoekers zijn, en dat het totaal aantal 

stemgerechtigde aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is: 18.152.297. 

 

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

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van UNIT4 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 2011 en bericht van de Raad van 

Commissarissen 

3.1. De voorzitter geeft het woord aan de heer C. Ouwinga, CEO, die de in het verslagjaar verrichtte 

activiteiten en de behaalde resultaten van de onderneming aan de vergadering zal presenteren. 

 

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

geeft een presentatie over de resultaten over 2011. 

 

Het jaar 2011 is redelijk tot goed verlopen. De omzet is gegroeid met 8%, de verkopen van 

licenties met 10% en de EBITDA groeide met 2% (inclusief de kosten van herorganisatie en de 

resultaten van FinancialForce.com). Er is een belangrijke ontwikkeling in de markt waar te nemen 

richting het SaaS-model. De omzet van SaaS wordt als abonnement verrekend, hetgeen 

betekent dat de omzet later wordt genoten dan bij een traditionele licentie-verkoop. Verder toont 

de heer Ouwinga een grafiek met de maandelijkse EBITDA over 2011 in vergelijking met 2010, 

waaruit blijkt dat met name de groei in het eerste kwartaal van 2011 goed was. Tevens blijkt dat 

er steeds een piek is aan het einde van elk kwartaal. De maand december is steeds de 
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belangrijkste maand waarin de meeste omzet wordt behaald. De maanden oktober en november 

2011 waren niet goed wegens de negatieve berichten over de economie. 

 

De stabiliteit van de EBITDA over het jaar is wel toegenomen in vergelijking met voorgaande 

jaren, omdat de inkomsten uit maintenance-contracten als percentage van de totale omzet is 

toegenomen. 

 

3.3  Ook toont de heer Ouwinga de bridge EBITDA. Het jaar startte met een EBITDA van 86,1 mln 

euro, groeide door: 10% meer licentie-verkopen (+ 7,1 mln), 5% meer services (+ 7,3 mln), 3% 

meer inkomsten uit onderhoudscontracten (+5,2 mln), en 37% meer SaaS-verkopen (+9,7 mln). 

De inkomsten uit SaaS zijn de main profit driver voor UNIT4. De kosten voor sales en de 

personeelskosten stegen en drukten de EBITDA met 20% (-/- 7,1 %)  respectievelijk 8%                    

(-/- 20,2 mln). Daarmee komt de reported EBITDA eind 2011 uit op 87,9 mln euro. Indien de 

aanloopverliezen van FinancialForce buiten beschouwing worden gelaten, is de EBITDA over 

2011 94 mln (2010: 92 mln). 

 

3.4 Uit de taartgrafiek met betrekking tot de omzet per categorie blijkt dat de omzet uit 

onderhoudscontracten een aandeel heeft van 40% (+2,9%), services 34% (+5,8%), license sales 

18% (+10%) en SaaS/subscription 8% (+45,1%). Opvallend daarbij is dat de license-sales toch 

zijn gestegen ondanks dat ook de SaaS-verkopen zijn gestegen.  

 

3.5 Uit het overzicht van de omzet per land/landengroep blijkt het volgende: Polen kende een pro 

forma groei van 17%, Duitsland daalde met 13% ten gevolge van interne uitdagingen en een 

wijziging van het senior management, Spanje kent nog altijd een moeilijk economisch klimaat met 

een hoog aantal faillissementen. UNIT4 heeft daarom in Spanje kostenmaatregelen 

(vermindering personeelsbestand) genomen. De R&D werkzaamheden vanuit de groep zijn juist 

naar Spanje gebracht in verband met de lage loonkosten. Daarnaast wordt vanuit Spanje en 

Portugal de markt in Zuid-Amerika ontgonnen, alwaar UNIT4 reeds een aantal resellers/partners 

heeft gevonden. De Benelux presteerde heel goed met een groei van 6%, Noorwegen/Zweden 

groeide met 8%, en Noord-Amerika met 13%. De groei in Singapore was het hoogst met 26%. 

 

3.6 Uit de cashflowbridge voor 2012 blijkt dat de cashflow op 1 januari 2011 1,2 mln euro bedroeg, 

en op 31 december 2011 -/- 10,1 mln euro. Het verschil wordt veroorzaakt door enerzijds een 

toename van de operating cashflow (+79,9 mln euro), ESO (+1,1 mln euro), en verschillen in 

wisselkoersen (+4,2 mln euro), terwijl anderzijds de cashflow werd verminderd door 
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dividendbetalingen (-/- 7,6 mln), acquisities (-/- 11,2 mln euro), andere investeringsactiviteiten, 

zoals Kapex (-/- 37,5 mln euro) en financieringen (afbetaling op leningen) (-/- 31,2 mln euro). 

De cash conversion rate steeg van 75% naar 80% ten gevolge van een verbeterd werkkapitaal.  

     

De banklening die voor de acquisitie van CODA werd aangegaan, is in 2011 geherfinancierd voor 

180 mln euro. Dit betekent een betere leverage van 3,0 maal EBITDA naar 1,3 maal EBITDA. Dit 

is ook gunstiger voor het dividendbeleid. 

 

3.7 De heer Ouwinga licht vervolgens kort de belangrijkste producten van UNIT4 (ABW, Coda en 

FinancialForce) toe. Een nieuw product is UNIT4 Business Analytics, een Business Intelligence 

tool.  

Volgens de heer Ouwinga kiezen klanten voor de producten van UNIT4, omdat ze vertrouwen in 

UNIT4 hebben, en omdat de producten van UNIT4 lagere kosten kennen bij veranderingen in de 

organisatie van de klant en ook omdat de producten flexibel zijn. UNIT4 heeft onderzoek gedaan 

bij Engelse gemeenten en daaruit bleek dat de gemiddelde kosten per medewerker bij gebruik 

van de UNIT4 producten lager zijn dan bij gebruik van een concurrerend product, als SAP.  

 

Business Analytics apps zijn door UNIT4 zelf ontwikkeld, omdat andere BI-tools bepaalde 

functionaliteiten misten. Via een app-store kan een applicatie worden gedownload. Het werkt als 

een SaaS/subscription-model. De heer Ouwinga toont een screenshot van zo’n applicatie. 

 

3.8 Vervolgens toont de heer Ouwinga een lijst met een aantal van de grootste deals van UNIT4 in 

2012, en van welke concurrent de deal is gewonnen.  

 

3.9 Dan gaat de heer Ouwinga in op FinancialForce.com. Dit bedrijf is in joint-venture met het bedrijf 

SalesForce.com, de grootste SaaS-leverancier ter wereld, opgezet. UNIT4 is deze joint-venture 

aangegaan enerzijds omdat UNIT4 zich verder wil ontwikkelen in de SaaSmarkt, en anderzijds 

omdat UNIT4 haar customerbase via de klanten van SalesForce.com kan uitbreiden en de 

Amerikaanse markt kan bewerken. Sinds de oprichting van FiancialForce.com twee jaar geleden 

is de omzetontwikkeling heel sterk geweest. De run-rate was 9 mnl euro in 2011, een groei van 

350% ten opzichte van 2010. De aanloopverliezen van 6,1 mln euro in 2011 worden veroorzaakt 

door het subscription-model. Al met al heeft FinancialForce.com hele goede vooruitzichten. 

Naar verwachting zullen er in 2012 verdere investeringen in sales en marketing van 

FinancialForce.com worden gedaan. 
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3.10 Tot slot gaat de heer Ouwinga in op de outlook voor 2012. Hij heeft vertrouwen in de stabiliteit 

van de omzet, onder meer vanwege de  recurring inkomsten uit maintenance-contracten en 

SaaS. Er zullen verdere investeringen worden gedaan in de Verenigde Staten, Duitsland en Azië. 

Ook zal cross-selling verder gestimuleerd worden.  

De verwachting is dat de omzet en EBITDA enkelcijferig zullen groeien. Daarnaast geeft de 

nieuwe financieringsfaciliteit ook ruimte om verder te groeien.  

 

De voorzitter dankt de heer Ouwinga voor zijn presentatie en geeft vervolgens de gelegenheid tot 

het stellen van vragen. 

 

3.11 De heer Boom vraagt of cloud-computing in het algemeen explosief groeit en of UNIT4 het tempo 

kan bijhouden. De heer Ouwinga antwoordt dat er inderdaad een explosieve groei is - bij 

FinancialForce.com was de groei 350%, en dat de verwachtingen voor verdere groei hoog zijn. 

De SaaS-omzet van UNIT4 wordt overigens niet alleen via FinancialForce.com gerealiseerd, 

maar ook via andere producten. Bij een aantal producten heeft de klant de keus tussen het 

traditionele ERP systeem (“on premise”) of via de cloud.  Het voordeel van cloud-computing is dat 

klanten geen eigen infrastructuur meer hoeven te hebben, hetgeen met name voor kleinere 

ondernemingen een uitkomst is. Echter, ook bij grotere ondernemingen wordt een verschuiving 

naar cloud-computing waargenomen, bijvoorbeeld voor salarisverwerking. 

 

 Verder licht de heer Ouwinga toe dat FinancialForce.com met name ook belangrijk is, omdat het 

toegang biedt tot de Amerikaanse markt en een groot aantal klanten van SalesForce.com. 

FinancialForce.com behoeft nog meer investering. De verwachting is dat het verlies over 2012 

ongeveer gelijk zal zijn aan 2011, zo’n 6 a 7 mln euro.    

   

3.12 De heer Dekker van de VEB heeft een vijftal vragen: (i) wat is de competitieve positie van 

UNIT4?, (ii) tot welk deel van de ERP-markt heeft UNIT4 toegang en hoe groot is die markt?, (iii) 

wat is de bottleneck voor een snellere expansie?, (iv) wat is de achtergrond van de 25% hogere 

kosten aan R&D?, en (v) hoe gaat UNIT4 haar merkbekendheid vergroten?.  

  

De heer Ouwinga geeft aan dat UNIT4 een klein aandeel heeft in de totale IT markt, echter, in de 

ERP-markt voor middelgrote ondernemingen, is de positie substantieel. Wereldwijd staat UNIT4 

dan op de zesde plaats, maar bedrijven als SAP en Oracle zijn vele malen groter. In totaal zal het 

marktaandeel van UNIT4 1 a 2 % zijn. Het streven van UNIT4 is om een groter marktaandeel te 

verkrijgen. UNIT4 is in het afgelopen jaar minder sterk gegroeid dan de concurrenten. De markt 
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voor cloud-computing zal naar verwachting groeien met 30%. 

 De bottleneck voor verdere groei zit met name in de verkoopcapaciteit en de noodzakelijke 

ontwikkeling van producten, zoals SaaS/cloud-computing, mobile apps en social computing. 

 Deze ontwikkelingen brengen hogere ontwikkelingskosten met zich mee. Hogere ontwikkelkosten 

worden ook veroorzaakt door acquisities, zoals Teta.  

Voor wat betreft de merkbekendheid licht de heer Ouwinga toe dat het reclamebeleid lokaal 

gedifferentieerd is, afhankelijk van de markten in de verschillende landen.  

 

3.13 De heer Weeda van BNP Paribas vraagt waarom de leden van de Raad van Bestuur opties 

hebben verkregen in FinancialForce.com, en waarom deze toekenning niet nader is toegelicht in 

het jaarverslag. Een dergelijke optie-toekenning is naar zijn mening een majeure wijziging in het 

beloningsbeleid en daarom had er goedkeuring aan de aandeelhouders gevraagd moeten 

worden. Verder stelt hij dat een dergelijke toekenning ongebruikelijk is in Nederland. Ook kan die 

toekenning ertoe leiden dat de aandacht van de leden van de Raad van Bestuur meer op 

FinancialForce.com is gericht dan op andere dochterondernemingen. Hij geeft ook aan dat hij 

heeft overwogen om de rechtmatigheid van die optie-toekenning aan de rechter voor te leggen, 

maar daar ziet hij van af.  

 

De voorzitter antwoordt dat deze opties reeds werden toegekend eind 2009, maar dat dat 

vanwege technisch-juridische omstandigheden pas in 2011 afgerond en gerapporteerd is. Het 

toekennen van die opties paste in het toenmalige beloningsbeleid. Het betreft alleen de initiële 

optie-toekenning bij de oprichting van FinancialForce.com. De toenmalige Raad van 

Commissarissen heeft in 2009 ingestemd met het voorstel van het bestuur van 

FinancialForce.com om die opties toe te kennen. De Raad van Commissarissen was van mening 

dat FinancialForce.com van groot strategisch belang was voor UNIT4 en dat daarom de belangen 

in FinancialForce.com gesynchroniseerd moesten worden met de belangen van UNIT4. De 

voorzitter stelt dat de toekenning vanuit corporate governance perspectief geen bezwaren had. 

Wel kan hij erkennen dat de communicatie hierover, achteraf gezien, beter had gekund. Het 

betreft overigens 0.75% van de uitstaande aandelen van FinancialForce.com per lid van de Raad 

van Bestuur 

 

3.14  Vervolgens verwijst de heer Weeda naar de speerpuntenbrief van Eumedion. Hij vraagt of de 

verbeterpunten in de risico-paragraaf zoals opgenomen in het Jaarverslag van UNIT4, zijn 

ingegeven door de accountant. Hij vraagt meer openheid over de management letter. 
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Volgens de voorzitter en de heer Van Leeuwen heeft de accountant geen materiële 

verbeterpunten geconstateerd.  

 

3.15 De heer Berghuis van Kempen Oranje Participaties meent ook dat de aandeelhouders vooraf 

geïnformeerd hadden moeten worden over de toekenning van de opties in FinancialForce.com., 

en dat de informatie daarover specifieker gerapporteerd had moeten worden. Verder vraagt hij 

zekerheid omtrent de alignment van de belangen van (de aandeelhouders van) UNIT4 met die 

van FinancialForce.com.  

 

De heer Van Leeuwen geeft aan dat de waarde van de opties in FinancialForce.com bij  

toekenning in 2009 circa 18.000,- euro was, en dat de belangen van de UNIT4-groep vele malen 

groter zijn dan die in FinancialForce.com. De aandacht van de Raad van Bestuur voor de UNIT4-

groep zal door de optie-toekenning in FinancialForce.com niet worden afgeleid.  

 

3.16 De heer Wiersma van het Add Value Fund geeft complimenten voor het jaarverslag. Daarnaast 

vraagt hij naar de omzetdoelstelling voor 2012 en die voor de langere termijn, en welke 

groeiambities UNIT4 heeft in Duitsland, Azië en Latijns/Noord-Amerika. 

De heer Ouwinga antwoordt dat de omzetverwachting 490 mln euro is. Voor de langere termijn 

wordt wel ingezet op groei, maar de economische ontwikkelingen in Europa zullen dat 

bemoeilijken. De focus van de organische en acquisitieve groei van UNIT4 ligt daarom buiten 

Europa. Er zijn wel ambitieuze plannen met die groei, maar daarover kan nu niet meer worden 

medegedeeld in verband met de koersgevoeligheid daarvan.  

De Duitse IT markt is de grootste van Europa, en wegens onvoldoende management aldaar is er 

nog onvoldoende groei gerealiseerd. UNIT4 is daarmee bezig.  

 

3.17 Mevrouw Heine van de VBDO geeft ook complimenten voor het jaarverslag. Zij zou graag zien 

dat UNIT4 de doelstellingen op het gebied van CSR kwantificeerbaar en meetbaar presenteert, 

en zij vraagt waarom er niet conform de GRI-richtlijnen is gerapporteerd. Tevens vraagt zij of 

UNIT4 bekend is met de schending van mensenrechten in de landen waar UNIT4 zaken doet, en 

of de beloningen van de leden van de Raad van Bestuur afhankelijk zijn van 

duurzaamheidsdoelstellingen.   

 

De heer Ouwinga antwoordt dat het hanteren van de GRI-richtlijnen wel is overwogen, maar dat 

geconcludeerd is dat de uitvoering te belastend en te kostbaar zou zijn voor de organisatie, mede 

gelet op het feit dat UNIT4 geen zwaar milieubelastende activiteiten ontplooit. Met betrekking tot 
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de mensenrechten licht de heer Ouwinga toe dat daarover het een en ander is geregeld in de 

Business Principles, en dat de ontwikkelingen daaromtrent worden gevolgd. 

De heer Houben geeft aan dat de beloningen van de Raad van Bestuur niet afhankelijk zijn van 

duurzaamheidsdoelstellingen omdat enerzijds het energie/grondstoffengebruik bij UNIT4 gering 

is, en anderzijds omdat dergelijke doelstellingen niet aansluiten bij de criteria daarvoor, namelijk: 

veelomvattend, moeilijk te bereiken en ambitieus. 

 

3.18 De heer Dekker van de VEB vraagt voor welk deel van de omzet distributeurs verantwoordelijk 

zijn en hoeveel medewerkers bij UNIT4 een vast dienst verband hebben. De heer Van Leeuwen 

antwoordt dat circa 8-10% van de omzet wordt gerealiseerd via distributeurs en dat circa 90% 

van de medewerkers een vast contract heeft. Het percentage consultants dat niet bezet is, is 

circa 3%.  

Desgevraagd geeft de heer Van Leeuwen nog aan dat : “restated” op bladzijde 115 van het 

jaarverslag betekent dat de resultaten over 2010 zijn aangepast, om een vergelijking te kunnen 

maken met de resultaten van 2011.  

 

3.19 Vervolgens stelt de voorzitter het verslag van de Raad van Commissarissen aan de orde en hij 

constateert dat daar geen vragen over zijn. 

 

4. Vaststelling van de jaarrekening van 2011. 

4.1. De voorzitter stelt het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2011 aan de orde.  

 

4.2 De heer Burgers van het Addvalue Fund vraagt of de toename van de R&D kosten worden 

veroorzaakt door de ontwikkelinvesteringen in het EXIE-product. De heer Ouwinga licht toe dat 

het EXIE-product een mooie aanzet is om de business analytics apps-filosofie verder te 

ontwikkelen en dat daar inderdaad hogere R&D kosten voor nodig zijn. Maar ook de 

ontwikkelkosten bij FinancialForce maken deel uit van de hogere R&D kosten. 

   

 De heer Boom vraagt waardoor de “losses available for offset against future taxable income” (blz. 

130 van het jaarverslag) met circa 6 mln euro zijn toegenomen. De heer Van Leeuwen antwoordt 

dat die toename is veroorzaakt door de acquisitie van EXIE en voor een deel door 

FinancialForce.com. 
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Verder vraagt de heer Boom waarom op bladzijde 119, noot 6.15 van het jaarverslag een 

effective tax-rate van 24.7% wordt genoemd, terwijl op bladzijde 27 van het jaarverslag 24.8% 

staat. De heer Van Leeuwen zal dat nagaan.  

 

4.3 De voorzitter brengt het agendapunt in stemming. 

 

De heer Van Eijck van Meijer Notarissen brengt 1.146.419 onthoudingen uit. 

 

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

Vergadering van Aandeelhouders als volgt heeft gestemd:  

- aantal stemmen voor  17.005.878 

- aantal stemmen tegen  geen 

- aantal onthoudingen   1.146.419  

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

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

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

 

5.2. De heer Van Eijck van Meijer Notarissen stemt als volgt: 88.400  tegen, 1.146.419 onthoudingen. 

 

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

Aandeelhouders  als volgt heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  16.917.478 

- aantal stemmen tegen  88.400 

- aantal onthoudingen   1.146.419 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

6. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. 

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

 

De heer Weeda van BNP Paribas geeft nogmaals aan dat hij de toekenning van opties in 

FinancialForce.com aan de Raad van Bestuur onzorgvuldig vond en dat de Raad van 
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Commissarissen tekort is geschoten in haar toezicht. Hij meent evenwel dat het te ver voert om 

tegen de decharge te stemmen. Hij stemt daarom als volgt: 340.634 onthoudingen 

 

De heer Van Eijck van Meijer Notarissen stemt als volgt: 1.106.359 tegen en 1.146.419 

onthoudingen. 

 

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

Aandeelhouders als volgt heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  15.558.885 

- aantal stemmen tegen  1.106.359 

- aantal onthoudingen   1.487.053 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

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

 

7.1. De heer Jonker constateert dat UNIT4 met een dividendrendement van 1,9 % heel laag scoort in 

vergelijking met andere bedrijven. Hij verzoekt het dividend voortaan te verhogen tot 40% van het 

nettoresultaat. 

De heer Ouwinga geeft aan dat UNIT4 een groeidoelstelling heeft en om die groei te realiseren is 

financiering nodig en voldoende vermogen. De aandeelhouders uit de US willen juist niet dat het 

dividend wordt verhoogd, maar dat UNIT4 share-buy backs doet. UNIT4 probeert steeds een 

balans te vinden tussen de belangen van de verschillende aandeelhouders en de 

groeidoelstelling. 

  

7.2 De voorzitter brengt vervolgens het voorstel in stemming. 

 

De heer Van Eijck van Meijer Notarissen brengt 1.146.419 onthoudingen uit. 

 

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

aandeelhouders als volgt heeft gestemd:  

  

- aantal stemmen voor  17.005.878 

- aantal stemmen tegen  geen 
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- aantal onthoudingen   1.146.419 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

8. De Vennootschap en Corporate Governance 

8.1 De voorzitter geeft het woord aan de heer Ruijter. Hij licht toe op welke wijze de Raad van 

Commissarissen de prestaties van de extern accountant Ernst & Young heeft geëvalueerd. 

Daarbij is onder meer aandacht besteed aan de kwaliteit, de processen, de samenstelling van het 

team, de audit-scope, de governance/onafhankelijkheid, de pro-activiteit en de hoogte van de 

audit-fee. De conclusie was dat de extern accountant het goed doet, op enkele verbeterpunten 

na, zoals de tijdigheid in het aanleveren van sommige rapportages.  

  

8.2 De heer Dekker van de VEB vraagt of consolidatie van een aantal dochterondernemingen het 

audit-proces niet eenvoudiger/overzichtelijker zou maken. De heer Van Leeuwen geeft aan dat 

UNIT4 zeer kritisch is op de hoeveelheid dochterondernemingen en dat de corporate structure 

steeds wordt heroverwogen. 

 

9. Voorstel tot machtiging verkrijging van eigen aandelen. 

9.1 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.   

 

9.2 De heer Van Eijck van Meijer Notarissen stemt als volgt: 87.850 tegen en 73.000 onthoudingen.  

 

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

Aandeelhouders  als volgt heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  17.991.447 

- aantal stemmen tegen  87.850 

- aantal onthoudingen   73.000 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 
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10.  Voorstel tot machtiging uitgifte van eigen aandelen 

10.1. 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. 

 

10.2. De heer Weeda van BNP Paribas meent dat niet meer dan 5% van de aandelen uitgegeven zou 

mogen worden, in verband met de verwatering. Hij brengt daarom 340.634 stemmen tegen uit. 

  

 De heer Van Eijck van Meijer Notarissen stemt als volgt: 7.577.089 stemmen tegen en 73.000 

onthoudingen.  

 

10.3. De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  als volgt heeft 

gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  10.161.574 

- aantal stemmen tegen  7.917.723 

- aantal onthoudingen   73.000 

 

 Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

11.  Rondvraag 

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

 De heer Jonker vraagt wat UNIT4 kan doen om het aantal aanwezige aandeelhouders op de 

vergadering te verhogen. De heer Houben meent dat een aanwezigheid van meer dan 60% van 

het geplaatste aandelenkapitaal hoog te noemen is, en dat ook de kwaliteit van de discussie 

hoog is. 

  

12. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 17.30 uur de vergadering nadat hij de aanwezigen heeft uitgenodigd  

aansluitend nog een drankje te drinken. 

 


