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Notulen van het verhandelde tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van de Naamloze Vennootschap UNIT4 N.V. gevestigd te Sliedrecht, gehouden op 24 september 

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 F.H. Rövekamp en de heer 

Ph.P.F.C. Houben, de voorzitter. Mevrouw N.S. Beckett is wegens 

weersomstandigheden verhinderd de vergadering bij te wonen.  

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

L.  Hoogesteger; de notulen worden binnen 3 maanden algemeen ter beschikking 

gesteld.  

- Ook de heer M. van Olffen en mevrouw D. Kruitbosch van advocatenkantoor De Brauw 

Blackstone Westbroek N.V. zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

- 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. 
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- 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 12 augustus 2013 en via de website van UNIT4; 

- een exemplaar van de agenda van de vergadering, met bijlagen 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 zal in de vergadering het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders 

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

medegedeeld.  

 

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

gevolmachtigden 56 is, en dat het totaal aantal stemgerechtigde aanwezige of 

vertegenwoordigde aandelen is: 17.064.864.  

 

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 rechtsgeldige 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. Statutenwijziging en machtiging voor het verlijden van de akte van statutenwijziging  

 

3.1. De voorzitter geeft een toelichting op dit voorstel en benoemt de argumenten waarvoor een 

wijziging van de bestuursstructuur is gekozen. De voorgestelde one-tier structuur past zeer goed 

bij de huidige fase van internationalisering van UNIT4. Deze structuur sluit ook goed aan bij de 

beoogde personele invulling van de board met de heer Ouwinga als Chairman en de heer Duarte 

als CEO. Op deze wijze kan de kennis en ervaring van de heer Ouwinga beschikbaar blijven voor 

UNIT4. Het belangrijkste verschil tussen een two-tier en one-tier board is de tijdsbesteding en de 
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rol van de Chairman. De heer Ouwinga zal circa 2 dagen per week werkzaam zijn en onder meer 

de nieuwe CEO coachen. De voorzitter zegt verder dat hij een rol zal vervullen als Senior 

Independent Director, waarbij voor hem een actieve rol is weggelegd bij tegenstrijdige belangen 

van met name de Chairman. 

De voorzitter geeft aan dat de RvC zich er zeer van bewust is dat de voorgestelde benoeming 

van de heer Ouwinga niet in overeenstemming is met de heersende Governance Code maar dat 

zij van mening is zeer goede argumenten te hebben om op dit punt van de code af te wijken. Hij 

geeft vervolgens gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

3.2.  De heer Stevense van Stichting Rechtsbescherming Beleggers vraagt of de heer Van Leeuwen 

wel in het bestuur blijft, omdat diens benoeming niet staat geagendeerd. De voorzitter licht toe 

dat de heer Van Leeuwen inderdaad in het bestuur blijft als CFO; een aparte agendering daartoe 

was niet nodig. 

 

Ook vraagt de heer Stevense of het zogenoemde Aalberts-model als bestuursmodel is 

overwogen. De voorzitter beaamt dat, en geeft aan dat dit model naar de mening van de Raad 

van Commissarissen minder geschikt werd bevonden. Daarbij denkt hij dat, indien destijds al het 

one-tier model wettelijk mogelijk was, men bij Aalberts wellicht ook voor het one-tier model had 

gekozen. 

 

3.3. De heer Weeda van BNP Paribas meent dat het one-tier model in lijn is met deze tijd. Hij vindt 

echter dat agendapunt 3 gesplitst had moeten worden, omdat er potentieel materiële zaken in 

staan, die volgens de Governance Code dan apart hadden moeten worden geagendeerd. Hij had 

dat dus graag anders gezien.  

 

 Verder vraagt de heer Weeda waarom wordt voorgesteld het dividend voor de preferente 

aandeelhouders te verhogen, terwijl tijdens de vorige vergadering het agendapunt met betrekking 

tot het verlengen van de put-optie van de preferente aandeelhouders werd afgestemd. Daarmee 

hebben de aandeelhouders volgens hem toch te kennen geven dat de beschermingsconstructie 

wel wat haken en ogen heeft.    

 

Voorts constateert de heer Weeda dat, op grond van artikel 2.8 van de statuten, de uitvoerende 

bestuurders “carte blanche” krijgen ten aanzien van besluiten over de dagelijkse gang van zaken.  

Dit, terwijl de niet-uitvoerende bestuurders mede de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Hij wil 

weten waarom hiervoor zo is gekozen. 
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 Daarnaast informeert de heer Weeda waarom artikel 1.4 van Schedule 3 is gewijzigd, in die zin 

dat de lijst met besluiten, waarvoor goedkeuring van het hele bestuur nodig is, minder uitgebreid 

is geworden. 

 

Tot slot valt het de heer Weeda op dat meer bestuurszaken in de reglementen worden 

ondergebracht en niet in de statuten. Voor aandeelhouders betekent dit dat zij grip verliezen. 

Hoewel er vertrouwen is in het huidige bestuur is het maar de vraag hoe dit verder in de toekomst 

zal uitpakken. De heer Weeda zegt dat hij wel zal instemmen met dit agendapunt als het bestuur 

nu de ambitie uitspreekt om de belangrijkste bestuurszaken vanuit de reglementen over te zetten 

naar de statuten. 

 

De voorzitter geeft de navolgende antwoorden. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn zich bewust van de verschillende 

punten die zijn ondergebracht onder het agendapunt 3, statutenwijziging, maar zij menen dat 

geen van de punten materieel is en dat het hier voornamelijk om een marktconforme opschoning 

gaat van de statuten.  

Ten aanzien van de tweede en derde vraag geeft de voorzitter aan dat de nieuwe opzet van het 

huishoudelijk reglement inderdaad meer flexibiliteit geeft voor de uitvoerende bestuurders. De 

heer Oschatz (General Counsel) licht  nog toe dat het hier ook om een marktconforme 

aanpassing gaat, zoals het ook bij andere bedrijven met een one-tier structuur is ingericht. De 

voorzitter zegt toe dat het bestuur openstaat voor verdere discussie hierover in de toekomst. 

 

3.4.  De heer Rozing van Midlin constateert dat het schrappen van artikel 5.9 van de statuten ertoe 

leidt dat er geen minimum termijn meer is waarvoor een BAVA moet worden uitgeroepen of 

gehouden. Hij vraagt waarom de termijn van 6 maanden, zoals eerder voorgesteld, niet is 

vastgelegd. De voorzitter antwoordt dat deze opzet wat meer flexibiliteit geeft, maar dat in de 

praktijk altijd een termijn van 6 maanden zal worden gehanteerd, tenzij er uitzonderlijke 

argumenten zijn om dat anders te doen. De heer Rozing vraagt hiervan opname in de notulen. 

 

3.5.   De heer Schmetz van de VEB vraagt of de wijziging van het bestuursmodel is ingegeven door de 

nieuwe rol van de heer Ouwinga. De voorzitter geeft aan dat de nieuwe structuur mede wegens 

de internationalisering van UNIT4 ingegeven is, maar beaamt dat de rol van de heer Ouwinga 

daar wel mede een rol heeft gespeeld. Er zal wel steeds gemonitord worden of het model blijft 

voldoen aan de behoeften in de toekomst. De heer Schmetz geeft aan dat de VEB van mening is 
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dat de nieuwe rol van de heer Ouwinga in strijd is met de corporate governance regels. 

 

3.6. De voorzitter brengt het agendapunt in stemming.  

 

De heer Van Voorst van Meijer notarissen: 1.090.734 tegen en 193.118 tegen 

De heer Van der Graaf van BNP Paribas: 2.305.989 tegen 

De heer Da Costa van Kas bank: 207.447 tegen 

De heer Schmetz: 7.488 onthoudingen  

 

De voorzitter constateert dat de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft 

gestemd: 

 

- aantal stemmen voor 13.260.088  (77,7%)  

- aantal stemmen tegen 3.797.288  (22,3%) 

- aantal onthoudingen  7.488     

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

4. Samenstelling bestuur 

4a.  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  

 

De voorzitter geeft een toelichting op de achtergrond en positie van de heer Duarte. De voorzitter 

is zeer blij om de heer Duarte te mogen voorstellen als nieuwe CEO, gezien zijn belangrijke 

ervaring. De heer Duarte heeft 14.684 locked aandelen in UNIT4 N.V. verkregen teneinde hem te 

stimuleren om de prestaties van UNIT4 op de lange termijn te optimaliseren.  

 

De heer Stevense vraagt of de heer Duarte een concurrentiebeding heeft, aangezien hij van 

concurrent SAP afkomstig is. De voorzitter antwoordt dat de heer Duarte al meer dan een jaar 

niet meer aan SAP verbonden was, en dat een concurrentiebeding in die relatie niet meer 

relevant is. In het contract met UNIT4 is wel een concurrentiebeding opgenomen.   

 

De heer Schmetz van de VEB vraagt aan de heer Duarte wat zijn bevindingen over UNIT4 tot 

zover zijn, en welke plannen hij heeft. 

 



 

6 
Notulen BAVA UNIT4 N.V.  

d.d. 24 september 2013 

De heer Duarte antwoordt dat hij inmiddels diverse gesprekken heeft gevoerd met mensen 

binnen de organisatie en de organisatie heeft onderzocht. Hij heeft geconstateerd dat er een 

solide en trouwe client base is, dat UNIT4 een sterke en solide financiële positie heeft, dat UNIT4 

fantastische producten heeft met een win-technology, en dat UNIT4 als een van de eerste het 

nieuwe SaaS business model omarmt. Hij zegt dat hij trots is om bij UNIT4 aan te sluiten en dat 

hij alle vertrouwen heeft in een glanzende toekomst. 

 

De heer Schmetz vraagt verder waarom er geen interne kandidaat voor de positie van CEO is 

gevonden. De voorzitter antwoordt dat er zowel is gekeken naar interne als externe kandidaten 

en dat na een goede afweging de heer Duarte de beste kandidaat is gebleken.  

 

 De voorzitter brengt het agendapunt in stemming.   

 

 De heer Van Voorst stemt met 243 stemmen tegen.  

 

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

heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor 17.064.621  (99,99%)  

- aantal stemmen tegen 243   (0,01%) 

- aantal onthoudingen 0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

De heer Duarte wordt gefeliciteerd en hij neemt plaats achter de vergadertafel.  

 

4b.  Benoeming van de heer C. Ouwinga tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 1 

januari 2014 

 

De voorzitter licht toe dat hij zich ervan bewust is dat de deze benoeming in strijd is met de Code 

Tabaksblat, maar ten tijde van het opstellen van deze code bestond het one-tier model nog niet in 

Nederland. Het gaat hier om een uitzonderlijke omstandigheid.  

 

 De voorzitter geeft de vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen. 
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De heer Weeda meent dat er in dit geval voldoende onafhankelijke bestuurders in de one-tier 

board zitten om de onafhankelijkheid van de heer Ouwinga te kunnen waarborgen, mede gezien 

het toezicht daarop van de nieuwe Senior Independent Director. De heer Ouwinga is volgens de 

heer Weeda de meest voor de handliggende kandidaat voor de positie van Chairman.  

 

Ook de heer Oliemans namens Kempen Orange Fund/Participaties N.V. en de heer Schmetz zijn 

positief over de benoeming van de heer Ouwinga. 

 

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming. 

 

De heer Van der Graaf: 1.503.158 tegen 

De heer Van Voorst: 488.745 tegen en 45.000 tegen 

De heer Da Costa: 207.447 tegen 

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

heeft gestemd: 

 

- aantal stemmen voor 14.820.514  (86,8%) 

- aantal stemmen tegen 2.244.350  (13,2%) 

- aantal onthoudingen 0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

4c. Benoeming van de heer Ph.P.F.C. Houben tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. 

per 1 januari 2014 

 

De voorzitter licht zijn rol als Senior Independent Director in de nieuwe bestuurssamenstelling 

toe. Hij zal toezien op de onafhankelijkheid van de heer Ouwinga en op de relatie tussen de CEO 

en Chairman.  

 

De voorzitter brengt dit agendapunt in stemming. 

 

De heer Van Voorst: 4360 tegen 
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De voorzitter constateert dat de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders als volgt 

heeft gestemd 

 

- aantal stemmen voor 17.060.504  (99,97%) 

- aantal stemmen tegen 4.360   (0,03%) 

- aantal onthoudingen 0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen 

 

4d.  Benoeming van de heer R.A. Ruijter tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 1 

januari 2014.   

 

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt het agendapunt  in stemming.  

  

De heer Van Voorst: 14.580 tegen 

 

De voorzitter constateert dat de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft 

gestemd: 

 

- aantal stemmen voor 17.050.284  (99,9%) 

- aantal stemmen tegen 14.580   (0,1%) 

- aantal onthoudingen 0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen. 

 

4e.  Benoeming van de heer F.H. Rövekamp tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 

1 januari 2014.   

 

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt het agendapunt in stemming. Er wordt 

als volgt gestemd: 

 

De heer Van Voorst: 4.360 tegen 
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De voorzitter constateert dat de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft 

gestemd 

 

- aantal stemmen voor 17.060.504  (99,97%) 

- aantal stemmen tegen 4.360   (0,03%) 

- aantal onthoudingen 0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen 

 

4f.   Benoeming van mevrouw. N.S. Beckett tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 1 

januari 2014.   

 

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt het agendapunt in stemming. Er wordt 

als volgt gestemd: 

 

De heer Van Voorst: 243 tegen 

 

De voorzitter constateert dat de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft 

gestemd 

 

- aantal stemmen voor 17.064.621  (99,99%) 

- aantal stemmen tegen 243   (0,01%) 

- aantal onthoudingen 0 

 

Het voorstel is daarmee aangenomen 

 

5. Wijziging van het bezoldigingsbeleid 

 

5.1. De voorzitter licht het voorgestelde bezoldigingsbeleid toe en geeft vervolgens gelegenheid tot 

het stellen van vragen. 

 

De heer Schmetz vraagt een toelichting op het verschil in de vergoeding bij gedwongen vertrek 

van de heer Duarte (1 maal het basis jaarsalaris) en bij einde benoemingstermijn (1,5 maal het 

basis jaarsalaris).  
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De voorzitter antwoordt dat bij gedwongen vertrek ook een opzegtermijn van 6 maanden moet 

worden meegerekend, hetgeen dan ook neerkomt op 1,5 maal het basis jaarsalaris.   

 

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en brengt het agendapunt in stemming. 

Er wordt als volgt gestemd:  

 

De heer Van Voorts: 224.000 tegen, 24.232 tegen en 45.000 tegen 

De heer Van der Graaf: 651.232 tegen 

De heer Bulthuis: 150.000 tegen  

  

De voorzitter constateert dat de Bijzonder Algemene Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft 

gestemd: 

- aantal stemmen voor 15.970.400  (93,7%) 

- aantal stemmen tegen 1.070.232  (6,3%) 

- aantal onthoudingen 24.232    

 

Het voorstel is daarmee aangenomen 

 

6. Bezoldiging niet-uitvoerende bestuurders 

 

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt het agendapunt in stemming. Er wordt 

als volgt gestemd: 

 

De heer Van der Graaf: 373.160 tegen 

De heer Van Voorst: 24.232 onthoudingen  

  

De voorzitter constateert dat de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering als volgt heeft 

gestemd: 

 

- aantal stemmen voor 16.667.472  (97,8%) 

- aantal stemmen tegen 373.160  (2,2%) 

- aantal onthoudingen 24.232    

  

Het voorstel is daarmee aangenomen 
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7. Rondvraag 

 

De voorzitter constateert dat bijna 60% van de aandeelhouders aanwezig was en bedankt hen 

daarvoor. Niemand maakt verder gebruik van de rondvraag.  

  

8. Sluiting. 

 

De voorzitter sluit om 16.15 uur de vergadering nadat hij de aanwezigen heeft uitgenodigd  

aansluitend voor een hapje en een drankje. 

 

 

 

 

 

 

 


