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Stemuitslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ctac N.V. d.d. 1 juli 2020 
 
 

Het totaal uitstaande gewone aandelen Ctac N.V. bedraagt 12.931.401 aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Daar-
van zijn 12.931.401 gewone aandelen stemgerechtigd. 
 
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren in totaal 7.744.861 stemgerechtigde aandeelhouders 
vertegenwoordigd, te weten 59,89 procent van de stemgerechtigde aandelen.  
 
De stemuitslag van het ter vergadering voorgelegde voorstel is als volgt: 

 
 

Nr Agenda Voor Tegen Onthouding Stemuitslag 

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

2.  Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

3. Jaarrekening 2019     

 a) Presentatie controlewerkzaamheden BDO n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 b) Vaststellen van de jaarrekening over 2019 7.744.861 - - Aangenomen 

 c) Bepaling van de winstbestemming en het dividend over 2019 7.744.861 - - Aangenomen 

 d) Goedkeuring van het door de raad van bestuur gevoerde  

beleid en tevens decharge van de raad van bestuur 

7.435.460 309.401 - Aangenomen 

 e) Goedkeuring van het door de raad van commissarissen  

uitgeoefende toezicht op het beleid, tevens decharge van de  

raad van commissarissen. 

7.435.460 309.401 - Aangenomen 

4. Remuneratie     

 a) Uitvoering van het beleid in 2019 3.406.699 382.400 3.955.762 Aangenomen 

 b) Voorstel tot aanpassing bezoldigingseleid raad van bestuur 3.394.382 4.350.479 - Niet 

aangenomen 

 c) Voorstel tot vaststelling bezoldigingsbeleid raad van commis-

sarissen 

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

5. Samenstelling raad van commissarissen 7.744.861 - - Aangenomen 

6. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarreke-

ning van de vennootschap over het boekjaren 2020 en 2021 
7.744.861 - - Aangenomen 

7. Statutenwijziging 3.776.782 3.968.079 - Niet 

aangenomen 

8. Machtiging inkoop eigen aandelen door de raad van bestuur 7.350.144 394.717 - Aangenomen 

9. Verlenging van de aanwijzigingen van de Stichting Prioriteit C/TAC     

 a) Het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan 7.732.544 12.317 - Aangenomen 

 b) Het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht  

bevoegde orgaan 

3.776.782 3.968.079 - Niet 

aangenomen 

10. Rondvraag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

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

 


