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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 22 mei 2013 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 mevrouw                 

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

gesteld.  

- de heer M. Huizer, de accountant van UNIT4 N.V,. zal een presentatie houden;  

- 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 microfoon.   

- ten behoeve van de notulering van de vergadering, zal hetgeen besproken wordt, op 

geluidsband 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. 
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2.2. Voorts deelt de voorzitter mede dat: 

- aandeelhouders zijn opgeroepen door middel van een advertentie geplaatst in het NRC 

Handelsblad op 9 april 2013; 

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

jaarstukken van het boekjaar 2012 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 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 later in de vergadering medegedeeld dat het aantal aanwezige 

aandeelhouders, of gevolmachtigden 71 is, en dat het totaal aantal stemgerechtigde aanwezige 

of vertegenwoordigde aandelen is: 19.857.159. 

 

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 2012 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 2012.  

 

In 2012 is er een licentiegroei gerealiseerd van 1,5%, ondanks de grote groei van SaaS met  

24.7%. De EBITDA groeide in 2012 met 7.4% exclusief exceptionals, en met 3.2% inclusief 

exceptionals.   

SaaS is op dit moment één van de allerbelangrijkste ontwikkeling in de software wereld. De 
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omzet van SaaS wordt als abonnement verrekend, hetgeen betekent dat de omzet later wordt 

genoten dan bij een traditionele licentie-verkoop. De annual run rate voor SaaS bedroeg 57 

miljoen euro per 31 december 2012. Het aandeel van de SaaS revenues is gestegen tot meer 

dan 10% van het totaal van de revenues. De verwachting voor 2013 is dat dit aandeel zal groeien 

tot meer dan 30%.  

De SaaS-omzet wordt voornamelijk vanuit FinancialForce gerealiseerd. Salesforce.com heeft een 

minderheidsaandeel in FinancialForce. Er zijn in 2012 50% meer klanten aangetrokken dan in 

2011, en het aantal FTE’s is gestegen met 60%. Ook worden er steeds meer grotere klanten 

aangetrokken. Het gaat dus goed met FinancialForce. 

 

3.3  Vervolgens toont de heer Ouwinga een overzicht met de omzet per categorie. Daaruit blijkt onder 

meer dat de recurring revenues groeiden met 52%. 

 

3.4  Vervolgens toont de heer Ouwinga een overzicht van UNIT4’s product portfolio, en geeft hij een 

toelichting op het UNIT4 Multi-tenant Cloud-concept. Er is een duidelijke trend waar te nemen 

richting de cloud. De voordelen van dit concept voor de klant zijn dat de beveiliging van data en 

de post-implementation agility verbeteren. Voor UNIT4 geeft het als voordelen dat het niet meer 

nodig is om programmatuur steeds opnieuw te ontwikkelen, er zijn minder onderhoudskosten, en 

er kan met onbeperkte volumes gewerkt worden.  

 

3.5  De heer Ouwinga gaat vervolgens in op een rapport van de Cabinet office in de UK, waarin wordt 

geconcludeerd dat de software van UNIT4 gemiddeld 70% bespaart ten opzichte van andere 

aanbieders. 

 

3.6  Dan toont de heer Ouwinga een selectie van bijzondere deals over 2012. Hij noemt daarbij de 

staat Sachsen in Duitsland. Ondanks de mooie deals is er nog wel een verbeterslag te maken en 

dat doet UNIT4 door middel van het project “One UNIT4”. Dit project heeft onder andere tot doel 

om de margin, leverage en efficiency van R&D te vergroten.  
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3.7  De heer Van Leeuwen, CFO, gaat vervolgens nader in op de financiële aspecten van 2012. Hij 

geeft aan dat de revenues zijn gegroeid met 5% (SaaS revenue met 25%), de EBITDA met 3%                     

(excluding FinancialForce met 7%). Als de SaaS-verkopen waren gerecognised als traditionele 

licentieverkopen, dan zou de EBITDA 19 miljoen euro hoger zijn uitgekomen in 2012. De 

resultaten zijn dus eigenlijk aanzienlijk beter, dan het op het eerste gezicht lijkt. Dit is een effect 

dat ontstaat door de uitgestelde revenues van het SaaS-abonnementen concept. 

 

3.8  Verder geeft de heer Van Leeuwen aan dat de amortization of goodwill is gestegen met 38,7% 

door een impairment van TETA, dat de net finance charges zijn gestegen door een waardering 

van een hedge, en dat de belastinglast negatief is geworden door de keuze van UNIT4 om het 

intellectuele eigendom van bepaalde producten naar Nederland over te halen. 

 

3.8  Ook toont de heer Van Leeuwen de EBITDA bridge. De EBITDA is in 2012 van 94,6 miljoen euro 

naar 101,6 miljoen euro gegroeid. De grootste bijdrage wordt gevormd door de recurring 

revenues uit contracten, hetgeen ook aantoont dat UNIT4 een steeds volwassener bedrijf wordt, 

met steeds voorspelbaarder resultaten gedurende het jaar.  

 

3.9  Dan gaat de heer Van Leeuwen in op de situatie in Polen. Hij geeft aan dat de 

onregelmatigheden zijn ontdekt door interne audits. Er bleek sprake te zijn van samenspanning 

tussen mensen binnen de organisatie en derden, zodat de ontdekking van de onregelmatigheden 

bemoeilijkt werd. Juridische fraude kon niet worden bewezen, maar wel kon worden 

geconstateerd dat de transacties geen zakelijk karakter hadden. Het management in Polen werd 

vervangen, de interne controle werd aangescherpt, en er zijn met de belangrijkste partners en 

leveranciers overeenkomsten afgesloten om onterechte geldelijke incasso’s terug te betalen. Alle 

vorderingen en voorraden van de niet-zakelijke transacties werden afgeboekt en verwerkt als fout 

in de jaarrekening. 

 

3.10 Ook bespreekt de heer Van Leeuwen nog andere belangrijke issues uit de jaarrekening: 

- het risico van de ouderdom en de voorziening debiteuren is volgens het management 

laag; 

- vanwege strategische redenen is het intellectueel eigendom van bepaalde producten 

naar Nederland overgebracht. Deze overbrenging brengt bepaalde belastingvoordelen 

met zich mee. De heer Van Leeuwen benadrukt dat deze voordelen geen doel op zich 

zelf waren. 
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- de internationale pensioenen van UNIT4-medewerkers zijn op basis van “defined 

contribution”, maar in Nederland zijn nog wel bepaalde middelloonregelingen geldend 

(“defined benefit”). 

- de IAS 19R heeft geen materiële invloed op de pensioenwaardering van UNIT4. De 

corridor methode wordt niet toegepast. 

- derivaten als genoemd in de jaarrekening zijn puur ter dekking van het renterisico en 

bepaalde valutarisico’s op vorderingen. 

     

3.11 Tot slot gaat de heer Van Leeuwen in op de outlook voor 2013. Hij geeft aan dat er verdere 

investeringen zullen worden gedaan in FinancialForce, dat de organisatie van R&D verder wordt 

gestroomlijnd, dat de verwachting is dat de EBITDA 2013 uitkomt in de range 105-115 miljoen 

euro exclusief exceptionals en FinancialForce, dat de omzet single digit zal groeien en dat er ook 

wordt gekeken naar nieuwe acquisities. 

  

De voorzitter dankt de heren Ouwinga en Van Leeuwen voor hun presentaties en geeft 

vervolgens de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

3.12 De heer Berghuis van Van Kempen Fund vraagt wat de basis is voor de berekening van de target 

EBITDA en welke correctie er heeft plaatsgevonden op de bonussen van de leden van de Raad 

van Bestuur. Ook wil hij weten hoe het bestuur tegenover de toenemende kapitalisatie van R&D 

staat.  

 

De heer Rövekamp antwoordt dat de target EBITDA zoals genoemd op bladzijde 71 inclusief de 

resultaten van FinancialForce is. Verder geeft hij aan dat de claw-back van de bonussen in totaal 

70.000,- euro bedroeg. 

 

Met betrekking tot de kapitalisatie van R&D geeft de heer Van Leeuwen aan dat IFRS wordt 

gevolgd. Er moet worden gekapitaliseerd als er voor de toekomst omzet wordt verwacht uit de 

software die gemaakt wordt. Kapitalisatie neemt toe door meer investeringen en door acquisities. 

Hij verwacht wel dat deze trend zal stabiliseren. 
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3.13  De heer Weeda van BNP Paribas geeft complimenten over het jaarverslag en hij denkt dat het 

management adequaat heeft opgetreden bij de situatie in Polen. Verder pleit hij voor meer 

transparantie ten aanzien van de targets en realisatie van de bonussen. De voorzitter geeft 

daarop aan dat bonussen gerelateerd zijn aan winstgroei en eps-ontwikkeling, en dat 

gedetailleerde informatie concurrentiegevoelig kan liggen en daarom niet volledig transparant kan 

zijn. 

 

3.14  Mevrouw Struriale van de VBDO geeft complimenten voor het imago en de uitstraling van het 

jaarverslag. Zij pleit ervoor dat MVO ook gaat deel uitmaken van de strategische doelen. 

Daarnaast vraagt zij a) of UNIT4 inmiddels van mening is veranderd met betrekking tot het 

rapporteren conform gri-standaarden, b) waarom UNIT4 niet deelneemt aan het carbon 

disclosure project en c) hoe UNIT4 omgaat met tax engineering.  

 

De voorzitter stelt dat UNIT4 geen grote ecologische footprint heeft. Desondanks wordt er veel 

aandacht besteed aan MVO. Verder is de voorzitter zeer verheugd, dat er een vrouw is gevonden 

als lid van de Raad van Commissarissen. 

De heer Ouwinga geeft aan dat UNIT4 een bedrijf wil zijn dat maatschappelijk verantwoord 

opereert. Het rapporteren volgens de gri-richtlijnen en het veel effort steken in ecologische 

metingen vindt hij evenwel niet passend bij het bedrijf van UNIT4. Tot slot antwoordt de heer Van 

Leeuwen dat er altijd gestreefd wordt naar een optimale situatie tussen tax planning en business 

strategie. Daarbij volgt de tax de business strategie en niet andersom. 

 

3.15   De heer Dekker van de VEB vraagt naar aanleiding van de onregelmatigheden in Polen, wie de 

auditor was voor TETA, of er ook gesproken is met klanten en leveranciers van TETA, en of er bij 

andere vestigingen ook onderzoek is gedaan naar onregelmatigheden.  

Verder pleit hij voor transparantie in de targets en realisatie daarvan bij de bonussen van de 

Raad van Bestuur. 

 

De heer Van Leeuwen antwoordt dat de due diligence in Polen is gedaan door Ernst & Young, en 

dat er inderdaad ook gesproken is met leveranciers en klanten, die onder één hoedje bleken te 

spelen met onze medewerkers van TETA. De onregelmatigheden zijn uiteindelijk ontdekt door 

ondervraging en interne audits. Het persoonlijke gewin bestond uit de realisatie van de targets en 

de uitkering van bonussen aan het management in Polen. Er is niet geconstateerd, dat gelden 

zijn ontvreemd.  

Door middel van de interne audits en procedures worden ook de andere vestigingen van UNIT4 
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structureel gemonitord. 

 

3.16  De heer Van den Bos vraagt hoe het contact is met de Nederlandse overheid, wat de sponsoring 

van de KNVB kost, of er een vestiging in Brazilië is of gaat komen, hoe de kosten van                

SaaS-abonnementen worden voorgefinancierd vanwege de uitgestelde betalingen door klanten, 

en waarom er geen converteerbare obligaties worden uitgegeven om onafhankelijk te zijn van 

bankkredieten.  

 

De heer Ouwinga antwoordt dat UNIT4 wel zaken doet met de overheid in Nederland, maar niet 

zo omvangrijk als in de UK, Zweden of Noorwegen. De overheid in Nederland zit “op slot”, maar 

UNIT4 is er wel mee bezig. De bijdrage aan de KNVB bedraagt circa 1 miljoen euro per jaar. 

Voor wat betreft een vestiging in Brazilië zegt de heer Ouwinga dat inderdaad naar opties wordt 

gekeken. UNIT4 heeft ook wel klanten in Brazilië. De markt en groei in Brazilië zijn evenwel aan 

het afzwakken momenteel.  

De heer Van Leeuwen geeft aan dat in de derivaten ongeveer 500.000,- euro omgaat. Verder 

stelt hij dat groei in SaaS-abonnementen niet betekent dat UNIT4 ontwikkelkosten vooruit moet 

betalen. De factureringsschema’s zijn alleen anders.  

 

3.17  De heer Houben van Midlin/Teslin geeft complimenten voor de groei van FinancialForce. Verder 

vindt hij dat het beter zou zijn om de belastingbaten buiten beschouwing te laten bij de targets 

voor de Raad van Bestuur, en dus de EBIT en niet de EBITDA als target voor de bonussen van 

de Raad van Bestuur te nemen. Hij geeft ook aan geen voorstander te zijn van acquisitieve groei, 

gezien de impairments in de afgelopen periode. Voorts vraagt hij wat UNIT4 gaat doen om 

toekomstige onregelmatigheden bij acquisities te voorkomen, en tot slot vraagt hij of de 

margedoelstelling van 250 basispunten hoger, ambitieus genoeg is.  

 

De voorzitter stelt dat bij het hanteren van de EBITDA niet alleen eenmalige belastingbaten 

worden meegenomen, maar ook de negatieve effecten, zoals herstructureringskosten. In die zin 

is hanteren van de EBITDA als target voor de remuneratie naar zijn mening consequent.  

 

De heer Van Leeuwen geeft aan dat FinancialForce ook vanuit een acquisitie is gegroeid, en dat 

is juist goed uitgepakt. Verder licht hij toe dat de impairments van Van der Kley Automatisering en 

Finifor ingecalculeerde impairments waren. Het betrof de overname van klantenbestanden. Dat is 

niet te vergelijken met de situatie van TETA. Acquisities in de softwaremarkt leveren juist veel 

leverage op. 
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Hij vindt verder dat de doelstellingen ambitieus genoeg zijn, maar daarbij is wel overwogen dat de 

doelstellingen haalbaar moeten zijn en dat de groei geleidelijk zal plaatsvinden, dit met name in 

de context van de verschuiving van het traditioneel licentie naar het SaaS-model, hetgeen, zoals 

eerder aangegeven, een omzetdrukkend effect heeft op de korte termijn. De ambities gaan uit 

van evolutie, geen revolutie.  

 

Voor toekomstige acquisities is een aantal extra maatregelen genomen. Er wordt gewerkt met 

externe adviseurs, er wordt een interne medewerker aan de acquisitie gecommitteerd,  het 

acquisitieteam is versterkt en de procedures zijn aangescherpt.  

  

3.18  De heer Burgers van Add Value Fund vraagt hoe de ontwikkelingen zijn met betrekking tot 

Business Analytic Apps. Verder wil hij weten hoe de ontwikkelingen in Duitsland zijn, wat de 

oorzaak is van het verlies in HR Management & Payrol, en of het resultaat van Montana Software 

B.V. genormaliseerd is of eenmalig. Tot slot wil hij weten wanneer het break-even point van 

FinancialForce wordt verwacht. 

De heer Ouwinga antwoordt dat het meerjarenplan van FinancialForce aangeeft dat het break-

even begin volgend jaar wordt verwacht. Het is evenwel een bewegend doel, doordat de kosten 

voor het opbouwen van de verkooporganisatie voor FinancialForce in de eerste periode groter 

zijn dan de opbrengsten.  

De Business Analytics lopen wat minder snel dan verwacht, maar er zijn nog steeds goede 

mogelijkheden voor verdere groei. 

Verder geeft de heer Ouwinga aan niet tevreden te zijn over de ontwikkelingen in Duitsland. Daar 

wordt nog steeds aan gewerkt. Er is een acquisitie gedaan, en de portfolio is opgeschoond. Er is 

wel een aantal goede deals gedaan zoals met de staat Sachsen en Berlijn. 

Ook licht de heer Ouwinga toe dat er verdere activiteiten worden ontwikkeld in Azië. 

 

De heer Van Leeuwen geeft aan dat de marge in Montana Software B.V. organisch is, geen 

specifieke bate. 

 

Voor wat betreft de HR Solutions-activiteiten licht de heer Ouwinga toe dat een aantal                           

HR-activiteiten binnen de groep bij elkaar is gebracht, en daarmee waren extra kosten gemoeid. 

 

3.19  De heer Dekker van de VEB denkt dat het break-even point specifiek voor SaaS te berekenen 

moet zijn. De heer Van Leeuwen zegt dat het omslagpunt dat je meer aan SaaS verdient dan aan 

het licentiemodel, 4 jaar is.  
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Vervolgens wil de heer Dekker weten wie de concurrenten van UNIT4 zijn, wat de speerpunten 

voor UNIT4 zijn binnen Europa, welke acquisities er nog verwacht kunnen worden, of er een plan 

is om de synergy beter te benutten en wat de besparingen zijn, en waarom de EBITDA voor R&D 

sterk gestegen is. 

De heer Ouwinga geeft aan dat SAP, Oracle, Microsoft, Netsuite en vele lokale ondernemingen 

tot de competition landscape behoren. UNIT4 groeit wel sneller dan de markt, afhankelijk van de 

wijze waarop je de vergelijkingen calculeert.  

Voor wat betreft Europa zal verder gekeken worden naar acquisities, bijvoorbeeld voor Duitsland. 

Daarbij wordt gekeken naar wat er in de markt te koop wordt aangeboden. De prijzen worden 

hoger als je zelf aan de deur klopt. De wens is om de groei buiten Europa voort te zetten. De 

heer Van Leeuwen zegt dat de kosten voor R&D worden gedekt door royalties vanuit de diverse 

werkmaatschappijen.  

 

3.20  De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en geeft het woord aan de heer Huizer, de 

accountant voor UNIT4, die een presentatie geeft over de accountancy-activiteiten voor UNIT4. 

Hij geeft aan dat hij voor deze vergadering is ontheven van de geheimhoudingsplicht en dat hij 

volledige openheid van zaken mag geven. Hij bevestigt dat de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen met hun presentaties een juiste voorstelling van zaken hebben gegeven.  

De controle-aanpak van Ernst & Young is top-down geweest, en conform Controlestandaard 600. 

De aandachtspunten bij de controle waren: 

 

- Waardering van intangible assets (inclusief impairment of goodwill);  

- Acquisities; 

- Onregelmatigheden in Polen; 

- Revenue recognition; 

- Fiscale positie inclusief latente belastingen. 

 
Ernst & Young beoordeelt  op basis van de verkregen controle-informatie of schattingen en 

aannames redelijk zijn. Omdat de jaarrekening voldoet aan IFRS, kan niet gesteld worden of de 

aannames conservatief of agressief zijn. 

 

Ten aanzien van de onregelmatigheden in Polen zijn de werkzaamheden van de accountant 

ingericht op basis van Controlestandaard 240 (frauderichtlijn).  
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Voorts licht de heer Huizer toe dat UNIT4 jaarlijks een impairment test uitvoert voor verschillende 

categorieën assets (waaronder goodwill) om te toetsen of de realiseerbare waarde de 

boekwaarde overtreft. Contant gemaakte kasstromen van de kasstroomgenerende eenheden 

(zelfstandige entiteiten) vormen de basis voor deze waardering. De kasstroomprognoses zijn 

over het algemeen gebaseerd op vijf jaren prognoses die door het groepsmanagement zijn 

overeengekomen met het lokale management. De kasstromen worden vervolgens contant 

gemaakt tegen een disconteringsvoet. Ernst & Young heeft de gangbaarheid van de gebruikte 

methode beoordeeld, de onderbouwing van de financiële ramingen van management (budget en 

meerjaarsramingen), de redelijkheid gegeven de marktomstandigheden, alsmede de geschiktheid 

van belangrijke aannames en uitgangspunten zoals de disconteringsvoet en de groeivoet. De 

uitkomst van deze managementinschattingen valt binnen de inherente bandbreedtes van 

dergelijke waarderingsvraagstukken.  

 

3.21  De heer Houben van Midlin/Teslin vraagt hoe het komt dat de waardering van goodwill in Polen 

gestegen is. De heer Van Leeuwen bevestigt dat dit wat vreemd lijkt, en legt uit  dat er voldoende 

marge was tussen de waarde van het bedrijf voordat de fraude werd ontdekt en de berekening 

van de verdisconteerde cahsflows. De waardering van de goodwill is conform IFRS behandeld en 

met goedkeuring van de accountant. 

De heer Dekker vraagt waar de heer Huizer de grootste risico’s voor UNIT4 in de toekomst ziet. 

De heer Huizer zegt dat de belangrijkste risico’s  zijn genoemd in de jaarrekening en presentatie. 

4. Vaststelling van de jaarrekening van 2012 

 

4.1. De voorzitter stelt het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2012 aan de orde.  

 

4.2 De voorzitter brengt het agendapunt in stemming. Hij constateert dat de Algemene 

Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  19.857.159 

- aantal stemmen tegen  0 

- aantal onthoudingen   0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 
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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 Debets stemt met 17.300 stemmen tegen, de heer Van Eijck, van Meijer Notarissen, met 

127.300 tegen.  

 

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

gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  19.712.559 (99,3%) 

- aantal stemmen tegen  144.600 (0,7%) 

- aantal onthoudingen   0 

 

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 Debets stemt met 17.300 stemmen tegen, de heer Van Eijck, van Meijer Notarissen, met 

127.300 tegen.  

 

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  19.712.559 (99,3%) 

- aantal stemmen tegen  144.600 (0,7%) 

- aantal onthoudingen   0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 
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7. Bestemming van de winst/reserverings- en dividendbeleid 

 

7.1 De voorzitter brengt het agendapunt in stemming. Hij constateert dat de Algemene 

Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  19.857.159 (100%) 

- aantal stemmen tegen  0 

- aantal onthoudingen   0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

8.  Terugtreding en benoeming Raad van Commissarissen 

 

- Benoeming mevrouw. N.S. Beckett 

 

De voorzitter richt een woord van dank aan de heer Vunderink, die vandaag aftreedt. 

Mevrouw Struriale complimenteert de Raad van Commissarissen met het feit dat er voor de 

vrijkomende positie een vrouw gevonden is. Tevens spreekt zij de hoop uit dat mevrouw Beckett 

oog zal hebben voor MVO binnen UNIT4. 

Mevrouw Beckett komt naar voren en geeft aan de vergadering van aandeelhouders een korte 

toelichting op haar curriculum vitae en werkzaamheden van de afgelopen jaren. Zij wil graag bij 

UNIT4 aansluiten om een positieve bijdrage te leveren. 

 

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming. Hij constateert dat de Algemene 

Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  19.857.159 (100%) 

- aantal stemmen tegen  0 

- aantal onthoudingen   0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. De voorzitter feliciteert mevrouw Beckett met haar 

benoeming, waarna zij plaatsneemt aan de tafel bij de Raad van Commissarissen 
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- Herbenoeming de heer R.A. Ruijter 

 

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming. Hij constateert dat de Algemene 

Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  19.857.159 (100%) 

- aantal stemmen tegen  0 

- aantal onthoudingen   0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

9. De Vennootschap en Corporate Governance 

 

9.1 De voorzitter geeft het woord aan de heer Weeda, die zegt tevreden te zijn met het feit dat de 

corporate governance apart geagendeerd wordt. Hij is evenwel niet tevreden over het feit dat 

UNIT4 op een enkel punt niet compliant is met de Code. Hoewel de afwijkingen niet materieel 

zijn, ziet hij liever volledige compliance. De heer Dekker sluit zich daarbij aan.  

 

10. Voorstel tot machtiging verkrijging van eigen aandelen 

 

10.1 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.   

 

10.2 De heer Van Eijck, van Meijer Notarissen, stemt met 67.972 onthoudingen. De heer De Jong 

stemt met 278.300 tegen.   

 

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

Aandeelhouders  als volgt heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  19.510.887 (98,6%) 

- aantal stemmen tegen  278.300 (1,4%) 
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- aantal onthoudingen   67.972 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

11.  Voorstel tot machtiging uitgifte van eigen aandelen 

 

11.1 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. De stemming zal 

uiteen vallen in voorstel 1 en voorstel 2.  

 Voorstel 1 

 De heer Weeda geeft aan dat hij liever geen beschermingsconstructie ziet. De heer Houben van 

Midlin/Teslin geeft aan dat in deze situatie wel acceptabel te vinden. Er wordt als volgt gestemd: 

 De heer Weeda: 300.000 tegen 

 De heer Butcher: 780940 en 276890 en 622920 en 250.171 tegen 

 De heer Debets: 5.052874 tegen 

 De heer Bulthuis: 489.266 tegen 

 De heer van Eijck: 2.652.943 tegen 

 De heer De Jong: 748.316 tegen 

 De heer Dekker: 55.453 onthoudingen 

 

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

gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  8.627.386 (43,6%) 

- aantal stemmen tegen  11.174.32 (56,4%) 

- aantal onthoudingen   55.453 

 

 Het voorstel is daarmee niet aangenomen. 

 

 Voorstel 2 

 De heer Van den Bos vraagt waarom er geen emissie met converteerbare obligaties wordt 

uitgeschreven. De heer Ouwinga zegt dat dat tot de overwegingen behoort. 

 De heer Houben van Midlin/Teslin vindt dat als er meer dan 10% nodig is voor inkoop eigen 

aandelen, dat er dan een bijzondere aandeelhoudersvergadering moet worden georganiseerd.  
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 Er wordt vervolgens als volgt gestemd:  

 De heer Weeda: 300.000 tegen 

De heer Butcher: 273.147, 622.920, 59151, 711.464, tegen en 68.339 onthoudingen 

 De heer Debets: 4.915.200 tegen 

 De heer Bulthuis: 147.320 tegen 

 De heer van Eijck: 1.948.361 tegen 

 De heer De Jong: 748.316 tegen 

 De heer Dekker: 55.453 tegen 

 

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

gestemd: 

 

- aantal stemmen voor  9.911.925 (50,1%) 

- aantal stemmen tegen  9.876.895 (49,9%) 

- aantal onthoudingen   68.339 

 

 Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

12.  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 voorzitter meent dat de huidige aanwezigheid van meer dan 60% 

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

hoog is. 

  

13. Sluiting. 

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

aansluitend nog een drankje te drinken en een hapje te nuttigen. 

 


