
Stemming Stem Toelichting

AGENDA Ja/Nee

1.  Opening van de AVA 

2.  Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze AVA mede te ondertekenen 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020

4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende begin 2021

5. Remuneratieverslag (adviserende stemming) ja voor

Wij zijn voorafgaand aan de AVA in gesprek gegaan met de voorzitter van de RvC 

over het remuneratiebeleid en hebben suggesties gedaan m.b.t. korte- en lange 

termijn variabele beloning (‘STI en LTI’). Zo zien we graag meer transparantie op 

de KPIs onderliggend aan de STI, aandelenbezit voor bestuurders i.p.v. een 

optiepakket, een minimaal aantal aandelen die uitvoerende bestuurders voor een 

langere tijd moeten aanhouden en een betere verhouding tussen de STI en LTI. 

De RvC heeft aangegeven onze suggesties mee te nemen bij het opstellen van 

het remuneratiebeleid voor volgend jaar. 

6.  Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 (besluit) ja voor

7.  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 ja voor

8.  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit) ja voor

9.  Corporate Governance 

10.  Voorstel tot de benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2021 (besluit) ja voor

11. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als het bevoegd orgaan om te besluiten tot:

a.
uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het 

geplaatste kapitaal (besluit); en
ja voor

b.
 het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van 

gewone aandelen (besluit) 
ja voor

12.  Rondvraag 

13.  Sluiting 

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.
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