
 

OPROEP  1 VAN 3 

Oproep 

 

 

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op  

woensdag 12 mei 2021 om 14.00 uur ten kantore van Ctac N.V. (de "Vennoot-

schap"), Meerendonkweg 11 te ’s-Hertogenbosch (de "Vergadering"). 

 

 

Agenda 

 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 

3. Jaarrekening 2020 

a) Presentatie controlewerkzaamheden PricewaterhouseCoopers Accountants 

N.V. 

b) Vaststellen van de jaarrekening over 2020* 

c) Reserverings- en dividendbeleid 

d) Voorstel tot uitkering van dividend over 2020* 

e) Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde beleid en tevens de-

charge aan elk van de leden van de raad van bestuur* 

f) Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht 

op het beleid, tevens decharge aan elk van de leden van de raad van com-

missarissen* 

4. Bezoldiging 

a) Bezoldigingsverslag** 

b) Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid raad van bestuur en vaststelling 

bezoldigingsbeleid raad van commissarissen* 

5. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennoot-

schap over het boekjaar 2022* 

6. Statutenwijziging* 

7. Machtiging inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur* 

8. Verlenging van de aanwijzingen van de vergadering van de houder van het priori-

teitsaandeel 

a) Het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan* 

b) Het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan* 

9. Samenstelling van de raad van commissarissen 

a) Benoeming de heer Hendriks* 

b) Benoeming de heer Vernaus* 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

*  stempunt 

**  adviserend stempunt 

 

De agenda met toelichting, de jaarrekening, het bestuursverslag en de voorgenomen wijzi-

ging van de statuten, en gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek ma-

ken onderdeel uit van deze oproeping, en zijn vanaf heden beschikbaar op de website van 

de Vennootschap (www.ctac.nl) en liggen per heden tevens ter inzage en zijn gratis ver-

krijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Meerendonkweg 11, 5216 TZ te ’s-Hertogen-  

bosch en bij de servicedesk van ABN AMRO Bank N.V. (e-mail: ava@nl.abnamro.com).  

 

Deelname Vergadering en COVID-19 

De Vennootschap hecht waarde aan het voeren van de dialoog met haar aandeelhouders en 

wenst hen zo goed als mogelijk te faciliteren in het uitoefenen van hun stemrecht. Om die 

http://www.ctac.nl/
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reden verdient een fysieke vergadering de voorkeur boven het uitbrengen van de stem via 

een volmacht. Echter de ontwikkelingen omtrent het coronavirus (Covid-19) geven aanlei-

ding aan te nemen dat fysiek vergaderen binnen afzienbare termijn nog niet verantwoord is.  

De Vennootschap wenst de algemene vergadering op een zo veilig mogelijke manier te laten 

plaatsvinden, daarbij tevens rekening houdend met alle overheidsmaatregelen die reeds zijn 

of nog worden ingesteld. De Vennootschap heeft derhalve besloten de Vergadering - even-

als de vergadering in 2020 - virtueel te laten plaatsvinden. Met gebruikmaking van de Tijde-

lijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, heeft de raad van bestuur bepaald dat aandeel-

houders geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering. De Vergadering is voor 

aandeelhouders langs elektronische weg te volgen door middel van webcast. Aandeelhou-

ders die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen de ver-

gadering volgen via een livestream, en ontvangen van de ABN AMRO Bank N.V. daartoe 

nadere instructies na aanmelding 

 

Registratiedatum  

De raad van bestuur heeft bepaald dat voor de Vergadering als stem- en vergadergerech-

tigden gelden, zij die op 14 april 2021 (de “Registratiedatum”), na verwerking van alle bij- 

en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een 

(deel-)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel-

)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut 

voor Giraal Effectenverkeer B.V. (“Euroclear Nederland”) aangesloten instellingen in de zin 

van de Wet giraal effectenverkeer en het register van de Vennootschap. 

 

Aanmelding 

Houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht van deze 

stukken die daarvoor kwalificeren, kunnen zich aanmelden door middel van een schriftelijke 

aanmelding, indien van toepassing met een schriftelijke volmacht, welke uiterlijk 5 mei 

2021 om 17:30 (CET) dient te zijn ontvangen door de raad van bestuur van de Vennoot-

schap (Meerendonkweg 11, 5216 TZ ’s-Hertogenbosch, postadres: Postbus 773, 5201 AT ’s-

Hertogenbosch of per e-mail: secretariaatrvb@ctac.nl). Bij de aanmelding dient een beves-

tiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten intermediairs, waarin 

is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum 

wordt gehouden en ter registratie is aangemeld. Het door de Bank te verstrekken registra-

tiebewijs dient tevens als bewijs van toegang tot de Vergadering. Tevens dient de aanmel-

ding voorzien te zijn van een e-mailadres in verband met de instructies om de Vergadering 

langs elektronische weg te kunnen volgen.  

 

Volmachten en steminstructies 

Aandeelhouders kunnen hun stem via een volmacht uitbrengen. De Vennootschap heeft mr. 

dr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, van Quist Geuze Meijeren aangewezen om schrifte-

lijke volmacht aan te verlenen en steminstructies aan te geven teneinde namens de aan-

deelhouders stem uit te brengen in de Vergadering. Dat kan door middel van aanmelding bij 

ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting of een schriftelijke volmacht. Vol-

machtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel. 073-

6920692) en via de website van de Vennootschap (www.ctac.nl). De volmacht dient uiterlijk 

op 5 mei 2021 om 17:30 (CET) te zijn ontvangen. Teneinde aandeelhouders de gelegenheid 

te geven tot het stellen van vragen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld, 

biedt het volmachtformulier de mogelijkheid om (maximaal) 5 vragen te stellen. Aandeel-

houders die hun volmacht via ABN AMRO Bank N.V. hebben verstrekt, kunnen hun vragen 

per e-mail (secretariaatrvb@ctac.nl) stellen tot uiterlijk 9 mei 2021 om 14:00 (CET). Deze 

vragen zullen - al dan niet thematisch - ter vergadering worden behandeld.  De voorzitter 

van de vergadering kan in het belang van de orde van de vergadering besluiten dat niet 

elke vraag tijdens de Vergadering zal worden beantwoord. Antwoorden op de vragen wor-

den na afloop van de Vergadering op de website van de Vennootschap geplaatst.  

mailto:secretariaatrvb@ctac.nl
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Gedurende de Vergadering kunnen langs elektronische weg vervolgvragen worden gesteld 

door aandeelhouders die voorafgaand aan de Vergadering tijdig een vraag hebben gesteld.  

De voorzitter van de vergadering kan in het belang van de orde van de vergadering beslui-

ten dat niet elke vraag tijdens de Vergadering zal worden beantwoord. 

 

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap 

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering (31 maart 2021) was het aantal aandelen 

en stemrechten als volgt: 

Aantal geplaatste gewone aandelen:    13.555.203 

Aantal stemmen per gewoon aandeel:    1 

Aantal geplaatste prioriteitsaandelen:    1 

Aantal stemmen per prioriteitsaandeel:    1 

Maximaal aantal stemmen op de Vergadering:   13.555.204 

 

 

’s-Hertogenbosch, 31 maart 2021 

 

 

Raad van commissarissen en raad van bestuur  

Ctac N.V. 

 


