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De jaarlijkse algemene vergadering van Nedap N.V. (“Jaarvergadering”) zal worden gehouden op 
donderdag 8 april 2021 om 11.00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. In verband met de situatie rondom 
COVID-19 zal de Jaarvergadering met gebruikmaking van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 
Veiligheid (“Noodwet”) volledig virtueel worden gehouden en zullen aandeelhouders de Jaarvergadering 
niet fysiek kunnen bijwonen.  Voor meer informatie verwijzen wij naar de Oproeping van de 
Jaarvergadering, en de website (www.nedap.com). 

Datum & locatie

 DATUM & LOCATIE     AGENDA     TOELICHTING
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1  Opening

2 Financieel Jaar 2020
 a. Verslag van de directie over het boekjaar 2020 en het gevoerde beleid (bespreking)
 b. Remuneratieverslag 2020 (adviserende stemming)
 c. Vaststelling van de jaarrekening 2020 (stemming)
 d. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
 e. Uitkering van dividend (bespreking)
 f.  Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over  

2020 (stemming)
 g.  Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende 

toezicht over 2020 (stemming)

3 Remuneratiebeleid directie en raad van commissarissen
 a. Remuneratiebeleid directie (stemming) 
 b. Remuneratiebeleid raad van commissarissen (stemming)

4 Samenstelling raad van commissarissen
 a. Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen
 b.  Mededeling door de raad van commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen 

persoon
 c.  Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de 

herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen
 d.  Voorstel tot herbenoeming van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen als lid van de raad  

van commissarissen (stemming)

5 Statutenwijziging (stemming)

6 Machtiging directie tot inkoop van gewone aandelen (stemming)

7 Aanwijzing directie 
 a. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (stemming)
 b.  Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht 

bij uitgifte van gewone aandelen (stemming)

8 Rondvraag

9 Sluiting

Agenda
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2 Financieel Jaar 2020
a Verslag van de directie over het boekjaar 2020 en het gevoerde beleid (bespreking)
  De directie zal verslag doen van de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2020 en het door 

haar gevoerde beleid.

b Remuneratieverslag 2020 (adviserende stemming)
  Verwezen wordt naar het remuneratieverslag 2020, omvattende (i) het remuneratieverslag opgesteld 

door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, overeenkomstig artikel 2:135b 
Burgerlijk Wetboek, en (ii) het remuneratierapport, opgesteld door de raad van commissarissen, als 
bedoeld in de Corporate Governance Code. Het remuneratieverslag 2020 is opgenomen op pagina 
102 van het jaarverslag 2020 en is tevens separaat gepubliceerd op de website 

 https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen/. Aandeelhouders wordt gevraagd een positie- 
 ve adviserende stem uit te brengen ten aanzien van dit remuneratieverslag 2020.

c Vaststelling van de jaarrekening 2020 (stemming)
  Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de door de directie opgemaakte jaarrekening vast  

te stellen.

d Reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
  Conform de Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Nedap op de 

Jaarvergadering behandeld en toegelicht. Het reserverings- en dividendbeleid blijft ongewijzigd.

e Uitkering van dividend (bespreking)
   Overeenkomstig het bepaalde in artikel 45.3 van de huidige statuten van Nedap wordt de winst,  

voor zover niet gereserveerd op basis van artikel 45.1 van de huidige statuten van Nedap, uitgekeerd 
aan de houders van gewone aandelen Nedap. Dit leidt tot een uikering van een slotdividend van 

 € 2,25 per aandeel. Na het in 2020 reeds uitgekeerde interim-dividend van € 2,25 per aandeel, komt  
 hiermee het totale dividend over 2020 uit op € 4,50 per aandeel. 

f Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over 2020 (stemming)
  Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de directie,  

voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 
over het boekjaar 2020 of aan de algemene vergadering is bekend gemaakt.

g  Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht 
over 2020 (stemming)

  Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de raad van  
commissarissen, voor het door hen gevoerde toezicht voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag  
en de jaarrekening over het boekjaar 2020 of aan de algemene vergadering is bekend gemaakt.

Toelichting
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3 Remuneratiebeleid directie en raad van commissarissen
a Remuneratiebeleid directie (stemming)
  Voorgesteld wordt een nieuw remuneratiebeleid vast te stellen voor de directie van Nedap.  

Dit remuneratiebeleid dient ter vervanging van het remuneratiebeleid voor de statutaire directie  
dat is vastgesteld in de algemene vergadering op 2 april 2015. In de algemene vergadering gehouden 
op 25 juni 2020 is besloten om het beleid voor statutaire directie te verlengen tot de eerstvolgende 
algemene vergadering.

b Remuneratiebeleid raad van commissarissen (stemming)
  Voorgesteld wordt een nieuw remuneratiebeleid vast te stellen voor de raad van commissarissen  

van Nedap. Dit remuneratiebeleid dient ter vervanging van het remuneratiebeleid voor de raad van 
commissarissen, zoals vastgesteld in de algemene vergadering op 26 april 2013. In de algemene  
vergadering gehouden op 25 juni 2020 is besloten om het beleid voor de raad van commissarissen  
te verlengen tot de eerstvolgende algemene vergadering. 

 Voor het nieuwe remuneratiebeleid voor de directie en het nieuwe remuneratiebeleid voor de raad  
van commissarissen wordt verwezen naar bijlage 3.a. en bijlage 3.b. bij deze agenda en toelichting, welke 
bijlagen geacht worden een integraal onderdeel uit te maken van deze agenda en toelichting. 

De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over het remuneratiebeleid voor de directie en  
het remuneratiebeleid voor de raad van commissarissen, zoals dit ter stemming aan de algemene verga-
dering wordt voorgelegd. Het advies van de ondernemingsraad wordt hierbij aangeboden.

4 Samenstelling raad van commissarissen
a Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen
  Op 8 april 2021 ontstaat er een vacature in de raad van commissarissen, als gevolg van het eindigen 

van de benoemingstermijn van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen.

b Mededeling door de raad van commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon
  Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van andere personen is ge-

daan, draagt de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacature de heer prof.dr.ir. J.M.L. van 
Engelen opnieuw voor als lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt de heer prof.dr.ir. 
J.M.L. van Engelen te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van twee 
(2) jaar, welke termijn eindigt op de dag van de algemene vergadering welke wordt gehouden in 2023.

 Motivering van de voordracht van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen:
	 	De	herbenoeming	van	de	heer	prof.dr.ir.	J.M.L.	van	Engelen	past	in	de	profielschets	van	de	raad	van	

commissarissen.	Voor	de	inhoud	van	deze	profielschets	wordt	verwezen	naar	de	website	van	Nedap	
(www.nedap.com).

  De voordracht van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen voor de functie van lid van de raad van 
commissarissen is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 4 van 
de statuten van Nedap en het daaromtrent in de wet bepaalde. De heer Van Engelen beschikt over 
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een brede bestuurlijke ervaring, ruime expertise op het vlak van industriële productontwikkeling, 
marketing	en	productstrategie,	financieel	inzicht	en	een	uitgebreid	netwerk	bij	kennisinstellingen.	
De heer Van Engelen oefent zijn toezichthoudende en raadgevende verantwoordelijkheid naar volle 
tevredenheid en op een onafhankelijke, consciëntieuze en praktische wijze uit en levert een positieve 
bijdrage aan de raad van commissarissen. De herbenoeming van de heer Van Engelen draagt bij aan 
de continuïteit in het toezicht van de raad van commissarissen op de implementatie van het nieuwe 
strategisch meerjarenplan. 

 Gegevens van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen
 Nederlander, 1959

 Huidige betrekkingen:
	 -	 	Hoogleraar Integrated Sustainable Solutions,	Faculteit	Industrieel	Ontwerpen,	 

Technische Universiteit Delft
	 -	 	Relevante	nevenfuncties:	Hoogleraar	Business	Development,	Faculteit	Economie	 

en	Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit	Groningen  

 Commissariaten:
	 	-	 Lid	raad	van	commissarissen Espria,	
 - Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Zorg & Welzijn,  
	 -	 Lid	Bestuur	Stichting	Triade (UMCG). 

 Vroegere betrekkingen:
 - Lid hoofddirectie ANWB
 - Lid Raad van Bestuur APG
 - Océ NL BV, diverse seniormanagement posities in productontwikkeling en marketing.

	 Aandelen	of	certificaten	gehouden	in	het	kapitaal	van	de	vennootschap:
 - Geen

  De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming van de heer prof.dr.ir. 
J.M.L. van Engelen te ondersteunen en voor deze vacature geen andere personen aan te bevelen.

c  Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de herbenoe-
ming van een lid van de raad van commissarisse

  Conform hetgeen is bepaald in artikel 25 lid 3 van de huidige statuten van Nedap, is de algemene 
vergadering bevoegd personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. De voordracht van  
de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de  
algemene vergadering geen aanbeveling van personen zal worden gedaan. 

d  Voorstel tot herbenoeming van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen als lid van de raad van com-
missarissen (stemming)

  Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt 
gedaan, wordt voorgesteld om de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen te herbenoemen tot lid van de 
raad van commissarissen voor een termijn van twee (2) jaar, welke termijn eindigt op de dag van de  
te houden algemene vergadering in 2023.
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5 Statutenwijziging (stemming)
  De directie en de raad van commissarissen stellen gezamenlijk voor om de statuten van Nedap te 

wijzigen, om deze in lijn te brengen met wet- en regelgeving, en met de bestaande governance praktijk 
binnen Nedap. Tevens wordt voorgesteld een aantal tekstuele aanpassingen en verbeteringen door te 
voeren. 

  Voorgesteld	wordt	onder	meer	om	in	artikel	3	van	de	huidige	statuten	het	doel	van	Nedap	te	specificeren 
en aan te passen aan de huidige praktijk binnen Nedap.

  Nedap kent thans aandelen op naam en aandelen aan toonder. De toonderaandelen zijn opgenomen 
in één verzamelbewijs dat wordt aangehouden bij Necigef. Naar aanleiding van de Wet omzetting 
aandelen aan toonder en de kosten die zijn verbonden aan het houden van het huidige verzamelbewijs 
wordt voorgesteld om voortaan alleen nog maar aandelen op naam aan te houden.

  Verder wordt voorgesteld om de statuten te wijzigen om deze in lijn te brengen met overige wet- en 
regelgeving,	zoals	de	Implementatiewet	SRD	II	(bezoldigingsbepalingen,	tegenstrijdig	belang	en	 
related party transactions). Ook wordt geanticipeerd op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
(de belet- en ontstentenisregeling). 

  Naar aanleiding van de Covid-19-pandemie is gebleken dat de directie van een beursvennootschap 
zoveel mogelijk flexibiliteit dient te hebben om een algemene vergadering te organiseren.  
In dat verband wordt voorgesteld in de statuten de mogelijkheid op te nemen tot het houden van  
een “hybride” vergadering. 

  Van het voorstel tot statutenwijziging is een tweeluik opgesteld, waarin de voorgestelde tekst is  
weergegeven. Het tweeluik bevat tevens een uitgebreide toelichting bij de wijzigingen. Voor het  
tweeluik wordt verwezen naar bijlage 5 bij deze agenda en toelichting, welke bijlage wordt geacht 
onderdeel uit te maken van deze agenda en toelichting.

  Het voorstel omvat tevens het voorstel om ieder lid van de directie alsmede ieder van de (kandidaat-)
notarissen en personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een van de notarissen 
van	Stibbe	N.V.	in	Amsterdam,	te	machtigen	om	de	akte	van	statutenwijziging	te	ondertekenen	en	om	
voorts alles te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde ter zake nuttig of nodig is. 

6 Machtiging directie tot inkoop van gewone aandelen (stemming)
  De directie stelt voor om de directie te machtigen – onder goedkeuring van de raad van commissarissen 

– en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen 
van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap, tot een maximum van 10% van het geplaatste  
kapitaal van Nedap, met dien verstande dat na inkoop Nedap of een of meer van haar dochtermaat-
schappijen (voor eigen rekening) nimmer meer dan 10% van het totale uitstaande aandelenkapitaal 
van gewone aandelen Nedap kan houden.
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  De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze of anderszins tegen een prijs 
die ligt tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en 110% van de gemiddelde slotkoers 
van de gewone aandelen op de door Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs, berekend 
over vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.

  De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 8 april 
2021. De tijdens de algemene vergadering op 25 juni 2020 afgegeven machtiging loopt tot  
25 december 2021 en komt te vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.

7 Aanwijzing Directie
a Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (stemming)
  Overeenkomstig artikel 10 van de huidige statuten van Nedap kan de directie worden aangewezen  

als bevoegd orgaan om te besluiten aandelen uit te geven en rechten te verlenen tot het nemen 
van aandelen. De aanwijzing door de algemene vergadering van de directie als tot uitgifte bevoegd 
vennootschapsorgaan kan voor ten hoogste vijf jaren plaatsvinden. Bij de aanwijzing wordt bepaald 
hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.

  De directie en raad van commissarissen stellen gezamenlijk voor om de directie aan te wijzen als 
bevoegd orgaan om gewone aandelen in het kapitaal van Nedap uit te geven en/of rechten te verlenen 
tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap.

  Daarbij wordt voorgesteld om de bevoegdheid van de directie te beperken tot de uitgifte van  
gewone aandelen respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen 
tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van de uitgifte.

  De duur van de gevraagde aanwijzing is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 8 april  
2021. De vorig jaar afgegeven aanwijzing loopt tot 25 december 2021 en komt te vervallen indien  
de gevraagde aanwijzing wordt verleend.

b  Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij 
uitgifte van gewone aandelen (stemming)

  De aanwijzing van de directie als bevoegd orgaan met betrekking tot het voorkeursrecht hangt  
samen met agendapunt 7.a.

  De directie en raad van commissarissen stellen gezamenlijk voor om de directie aan te wijzen als 
bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen 
in het kapitaal van Nedap, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen  
in het kapitaal van Nedap op basis van agendapunt 7a. De duur van de gevraagde aanwijzing is voor 
een periode van 18 maanden, beginnend op 8 april 2021. De vorig jaar gegeven aanwijzing loopt tot 
25 december 2021 en komt te vervallen indien de gevraagde aanwijzing wordt gegeven.
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