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Stemuitslag van de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van CTAC N.V. 
d.d. 11 mei 2016 

 
Het totaal uitstaande gewone aandelen Ctac N.V. bedraagt 12.515.497 aandelen en 1 prioriteitsaandeel. 
Daarvan zijn 12.515.497 gewone aandelen stemgerechtigd. 
 
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren tijdens de agendapunten 1 tot en met 6 in totaal 
6.061.299 stemgerechtigde aandeelhouders vertegenwoordigd, te weten 48,43 procent van de stemge-
rechtigde aandelen.  
 
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren tijdens de agendapunten 7 tot en met 9 in totaal 
6.051.299 stemgerechtigde aandeelhouders vertegenwoordigd, te weten 48,35 procent van de stemge-

rechtigde aandelen.  
 
De stemuitslag van het ter vergadering voorgelegde voorstel is als volgt: 
 

 
Nr. 
 

 
Agenda 

 
Voor 

 
Tegen 

 
Onthouding 

1. Opening n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

2.  Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhou-
ders d.d. 13 mei 2015 
 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 

 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

4. Jaarrekening 2015 
a) Vaststellen van de jaarrekening over 2015 
b) Bepaling van de winstbestemming en het dividend 

over 2015 

c) Goedkeuring van het door de raad van bestuur ge-
voerde beleid en tevens decharge van de raad van 
bestuur 

d) Goedkeuring van het door de raad van commissaris-

sen uitgeoefende toezicht op het beleid, tevens de-
charge van de raad van commissarissen 

 (4a t/m 4d stempunten) 
 

 
6.061.299 
6.061.299 

 

 
6.061.299 

 
6.061.299 

 

  

5. 
 

Samenstelling raad van commissarissen (stempunt) 6.061.299   

6. Benoeming van de accountant voor de controle van de 

jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 
2016 (stempunt) 
 

6.061.299   

7. Corporate Governance 
 

n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

8. Machtiging tot inkoop eigen aandelen door de raad van 

bestuur (stempunt) 
 

6.048.986  2.313  

9. 
 
 

Verlenging van de aanwijzing van de Stichting Prioriteit 
C/Tac als het tot uitgifte van aandelen en uitsluiting van 
het voorkeursrecht bevoegd orgaan (stempunt) 
 

4.448.974 1.602.325 n.v.t. 

10. Rondvraag 
 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

11. Sluiting n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

 
 


