
 

 
 
Stemresultaten van de Buitengewone 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 
 
Het geplaatste kapitaal ten tijde van de vergadering bedroeg  29.691.331. Tijdens de vergadering  waren 

17.064.864 aandelen vertegenwoordigd, aldus een opkomstpercentage van 57%. 

Bij ieder besluit kon voor ieder aandeel één stem worden uitgebracht.  

  

Het aantal aanwezige aandeelhouders en gevolmachtigden bedroeg: 56 

 

Agendapunt  

 

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

 

Aangenomen 

- aantal stemmen voor 13.260.088  (77,7%)  

- aantal stemmen tegen 3.797.288  (22,3%) 

- aantal onthoudingen  7.488     

 
4. Samenstelling bestuur: 

 
a) 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 
 
Aangenomen 
- aantal stemmen voor 17.064.621  (99,99%)  

- aantal stemmen tegen 243   (0,01%) 

- aantal onthoudingen 0 
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b) benoeming van de heer C. Ouwinga tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 
1 januari 2014  

 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 14.820.514  (86,8%) 

- aantal stemmen tegen 2.244.350  (13,2%) 

- aantal onthoudingen 0 

 
c) benoeming van de heer Ph.P.F.C. Houben tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 

N.V. per 1 januari 2014  
 
Aangenomen 
- aantal stemmen voor 17.060.504  (99,97%) 

- aantal stemmen tegen 4.360   (0,03%) 

- aantal onthoudingen 0 

 
d) benoeming van de heer R.A. Ruijter tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. per 

1 januari 2014  
 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 17.050.284  (99,9%) 

- aantal stemmen tegen 14.580   (0,1%) 

- aantal onthoudingen 0 

 
e) benoeming van de heer F.H. Rövekamp tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. 

per 1 januari 2014  
 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 17.060.504  (99,97%) 

- aantal stemmen tegen 4.360   (0,03%) 

- aantal onthoudingen 0 

 
 

f) benoeming van mevrouw N.S. Beckett tot niet-uitvoerend bestuurder van UNIT4 N.V. 
per 1 januari 2014  

 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 17.064.621  (99,99%) 

- aantal stemmen tegen 243   (0,01%) 

- aantal onthoudingen 0 
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5. Wijziging van het Bezoldigingsbeleid  
 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 15.970.400  (93,7%) 

- aantal stemmen tegen 1.070.232  (6,3%) 

- aantal onthoudingen 24.232    

 
6. Bezoldiging niet-uitvoerend bestuurders  

 
Aangenomen 

- aantal stemmen voor 16.667.472  (97,8%) 

- aantal stemmen tegen 373.160  (2,2%) 

- aantal onthoudingen 24.232    
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