
 

Aandeelhoudersvergadering 2019 

Op 24 oktober 2019 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V. plaatsgevonden.   

De in de vergadering aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders, 

vertegenwoordigden in totaal 98,33% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal. 

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen 

(percentages zijn afgerond). 

 

Agendapunt 4a, vaststelling jaarrekening 2018 

De jaarrekening 2018 werd vastgesteld. 

 voor tegen onthouding totaal 

stemmen 61.822.623 0 0 61.822.623 

% 100% 0 0 100% 

 

Agendapunt 4b, vaststelling bestemming van het resultaat 

Het voorstel om geen dividend uit te keren werd goedgekeurd. 

 voor tegen onthouding totaal 

stemmen 61.822.623 0 0 61.822.623 

% 100% 0 0 100% 

 

Agendapunt 5a, decharge aan de leden van de Raad van Bestuur 

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

 voor tegen onthouding totaal 

stemmen 61.821.478 0 1.145 61.822.623 

% 99,99% 0 0,01% 100% 

 

Agendapunt 5b, decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen 

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht. 

 voor tegen onthouding totaal 

stemmen 61.821.554 0 1.069 61.822.623 

% 99,99% 0 0,01% 100% 

 

Agendapunt 6, samenstelling Raad van Commissarissen 

De Algemene Vergadering stemt in met het voorstel tot (her)benoeming van de heer Janmaat, de heer Te 

Kamp en de heer Spenkelink tot lid van de Raad van Commissarissen.  

 voor tegen onthouding totaal 

stemmen 61.822.623 0 0 61.822.623 

% 100% 0 0 100% 

 

  



 

Agendapunt 7, opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2019 

De Algemene Vergadering stemt in met het voorstel tot de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen volmacht te verlenen om een van de grote accountantskantoren in Nederland te 

benoemen. 

 voor tegen onthouding totaal 

stemmen 61.822.623 0 0 61.822.623 

% 100% 0 0 100% 

 

Agendapunt 8a, aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven 

van (rechten op) aandelen Oranjewoud 

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte of toekenning van gewone aandelen werd verleend. 

 voor tegen onthouding totaal 

stemmen 61.816.705 0 5.918 61.822.623 

% 99,99% 0 0,01% 100% 

 

Agendapunt 8b, aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten 

van voorkeursrechten 

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte 

van gewone aandelen werd verleend. 

 voor tegen onthouding totaal 

stemmen 61.816.704 0  5.919 61.822.623 

% 99,99% 0 0,01% 100% 

 

 

 


