Corporate Governance Code
De raad van commissarissen en directie van Nedap zijn verantwoordelijk voor de corporate
governance van Nedap en voor de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
2016 (Code). Voor de volledige tekst van deze Code wordt verwezen naar
www.commissiecorporategovernance.nl.
Wij leggen in dit verslag verantwoording af over de naleving van deze Code, die gebaseerd is op het
beginsel ‘pas toe of leg uit’. De door de Code gevraagde informatie is op verschillende plaatsen terug te
vinden in dit verslag over 2018.

Afwijkingen van de Code

Principes en best practice bepalingen
Nedap onderschrijft op hoofdlijnen de in de Code genoemde en breed gedragen uitgangspunten c.q.
principes. Enkele bepalingen van de Code vragen nadere toelichting omdat zij door Nedap afwijkend
worden toegepast. Deze voorzien wij van een deugdelijke motivering.
1.3 Interne audit functie
Nedap kent, mede gelet op haar omvang en werkwijze, geen interne auditdienst of functie. Nedap heeft
een ondernemende cultuur waarin eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ownership van
medewerkers centraal staan. Het is binnen de organisatie de breed gedragen overtuiging dat dit
ownership zorgt voor een optimaal risicobeheer.
De raad van commissarissen en directie beoordelen jaarlijks of adequate alternatieve maatregelen zijn
getroffen en bezien of behoefte bestaat om alsnog een interne auditdienst in te richten.
2.2.1 Benoemings- en herbenoemingstermijnen bestuurders
Commissarissen achten benoeming van directeuren voor perioden van vier jaar strijdig met een goede
uitoefening van hun functie. Directeuren hebben de opdracht de strategie van de onderneming op langere
termijn vorm te geven en in effectief beleid om te zetten. Dat is voor een onderneming als Nedap niet
realiseerbaar binnen mandaten van telkens vier jaar.
Gelet op genoemd lange termijn karakter van het Nedap-beleid worden bestuurders bij Nedap dan ook
aangesteld voor onbepaalde tijd.
Via de jaarlijkse functioneringsgesprekken monitoren commissarissen bovendien het functioneren van de
directieleden nauwgezetter dan via een herbenoemingsprocedure eenmaal per vier jaar.
3.2.3 Ontslagvergoeding bestuurder
Voor statutaire bestuurders die voor 1-1-2015 zijn benoemd geldt dat de ontslagvergoeding, mede met
het oog op de benoeming voor onbepaalde tijd, mede bepaald zal worden door de lengte van het
dienstverband. Voor statutaire bestuurders die na 1-1-2015 zijn benoemd, geldt wel
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een maximering van de ontslagvergoeding tot eenmaal het jaarsalaris (het “vaste” deel van de beloning).
3.4.2 Overeenkomst bestuurder
De belangrijkste elementen van de overeenkomst van een bestuurder met de vennootschap worden na
het sluiten daarvan op de website van de vennootschap geplaatst in een inzichtelijk overzicht, uiterlijk bij
de oproeping voor de algemene vergadering waar de benoeming van de bestuurder wordt voorgesteld.
Nedap voldoet hieraan met dien verstande dat directieleden benoemd worden door de raad van
commissarissen na kennisgeving van het voorgenomen besluit tot benoeming aan de algemene
vergadering.
4.1.3. iv. Agenderen van het voorstel tot uitkering van dividend
De dividenduitkering vloeit rechtstreeks voort uit de strategie en het langetermijnbeleid. Een voorstel tot
uitkering van dividend wordt dan ook niet behandeld als agendapunt. Wel zal de uitkering van dividend
expliciet als besprekingspunt worden geagendeerd.
4.2.3 Bijeenkomsten en presentaties
Gezien de geringe internationale spreiding van het aandelenbezit in Nedap en de omvang van Nedap
wordt het gelijktijdig kunnen volgen van bijeenkomsten en presentaties door middel van webcasting,
telefoon of anderszins nog niet gefaciliteerd. Presentaties worden direct voorafgaande aan de betreffende
bijeenkomst op de website van de vennootschap geplaatst, zodat alle aandeelhouders hier kennis van
kunnen nemen.
4.3 Uitbrengen van stemmen
Er kan worden gestemd door middel van stemvolmacht of steminstructies. Het met alle andere
aandeelhouders communiceren wordt mede gezien de geringe omvang van Nedap en de relatief geringe
spreiding van uitstaande aandelen Nedap op dit moment nog niet gefaciliteerd.
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