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Persbericht

Aandeelhoudersvergadering Nedap stemt in met alle
agendapunten
Nederland, Groenlo, 8 april 2021, 18:15 uur
Tijdens de vandaag online gehouden Algemene vergadering van Nedap N.V. hebben de aandeelhouders
ingestemd met alle agendapunten die ter stemming zijn voorgelegd. Voor meer informatie over de uitgebrachte
stemmen https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen.
De aandeelhouders hebben een positief stemadvies uitgebracht ten aanzien van het remuneratieverslag 2020.
Ook is de jaarrekening 2020 vastgesteld en is er decharge verleend aan de leden van de directie en aan de leden
van de raad van commissarissen. Verder gaan de aandeelhouders akkoord met het nieuw remuneratiebeleid
voor de directie en het nieuw remuneratiebeleid voor de raad van commissarissen. Voorts hebben de
aandeelhouders ingestemd met de herbenoeming van de heer Prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen, als commissaris
voor een periode van 2 jaar. Verder hebben de aandeelhouders ingestemd met de voorgestelde
statutenwijziging en het verlenen van de volmacht voor de realisatie daarvan. Tot slot is de directie wederom
aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht)
van gewone aandelen Nedap.
De aandeelhouders zijn in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan de vergadering vragen te stellen. Deze
zijn individueel of thematisch behandeld tijdens de vergadering. Ook zijn de aandeelhouders tijdens de
vergadering in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De antwoorden op de vooraf gestelde vragen kunt u
terugvinden op https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen.
De tijdens de online vergadering behandelde vragen zullen worden verwerkt in de notulen van de
jaarvergadering die uiterlijk 3 maanden na de jaarvergadering zullen worden gepubliceerd.
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Voor meer informatie,

Nedap richt zich op het ontwikkelen en leveren van Technology for Life:

neem contact op met:

technologische oplossingen waarmee mensen prettiger en succesvoller

Daniëlle van der Sluijs

kunnen werken. Nedap N.V. is met ruim 800 medewerkers wereldwijd actief.
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De onderneming is opgericht in 1929 en sinds 1947 beursgenoteerd aan

+31 (0)544 47 11 11

Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Groenlo, Nederland.

ir@nedap.com
nedap.com

Disclaimer
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken en verwachtingen van de directie op basis van huidige
inzichten en veronderstellingen die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s en onzekerheden. De
feitelijke resultaten of gebeurtenissen kunnen hier van afwijken door veranderingen in het economische klimaat,
ontwikkelingen op specifieke markten, opdrachten van individuele klanten en andere ontwikkelingen.
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Nedap aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de
toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe
informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij Nedap hiertoe wettelijk verplicht is.

