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 DATUM & LOCATIE       AGENDA       TOELICHTING

Datum & locatie

De algemene vergadering van Nedap N.V. (“algemene vergadering”) zal worden gehouden op dinsdag 12 
april 2022 om 11.00 uur bij de NHow Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam.  
Voor meer informatie verwijzen wij naar de oproeping van de algemene vergadering en de website 
(https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen/).
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Agenda

1  Opening

2  Financieel Jaar 2021
Verslag van de directie over het boekjaar 2021 en het gevoerde beleid (bespreking)
Remuneratieverslag 2021 (adviserende stemming)
Vaststelling van de jaarrekening 2021 (stemming)
Reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
Uitkering van dividend (stemming)
Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over 2021 (stemming)
Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht 
over 2021 (stemming)

3  Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (stemming)

4  Samenstelling directie 
Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer R. Schuurman tot lid van de statutaire 
directie en Chief Commercial Officer (CCO) (bespreking).

5  Samenstelling raad van commissarissen
Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen
Mededeling door de raad van commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon
Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de herbenoeming 
van een lid van de raad van commissarissen
Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs. M.A. Scheltema als lid van de raad van commissarissen 
(stemming)

6  Machtiging directie tot inkoop van gewone aandelen (stemming)

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

8  Rondvraag

9  Sluiting

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a.
b.
c.

d.

a.
b.
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Toelichting

2  Financieel Jaar 2021
Verslag van de directie over het boekjaar 2021 en het gevoerde beleid (bespreking)
De directie zal verslag doen van de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2021 en het door haar 
gevoerde beleid.

Remuneratieverslag 2021 (adviserende stemming)
Verwezen wordt naar het remuneratieverslag 2021, 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 2021 is opgenomen op pagina 87 van het jaarverslag 
2021 en is tevens separaat gepubliceerd op de website https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergade-
ringen/. Aandeelhouders wordt gevraagd een positieve adviserende stem uit te brengen ten aanzien van dit 
remuneratieverslag 2021.

Vaststelling van de jaarrekening 2021 (stemming)
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de door de directie opgemaakte jaarrekening vast te stellen.

Reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
Conform de Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Nedap op de
algemene vergadering behandeld en toegelicht. Het reserverings- en dividendbeleid blijft ongewijzigd.

Uitkering van dividend (stemming)
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 43.3 en artikel 44.2 van Nedap wordt de winst, voor zover niet 
gereserveerd op basis van artikel 43.1 van Nedap, uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen Nedap 
en kan de algemene vergadering besluiten tot een uitkering uit reserves. Dit leidt tot een uitkering van een 
dividend van € 3,-- per aandeel. 

Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over 2021 (stemming)
Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de directie in functie 
gedurende het gehele of een gedeelte van het boekjaar 2021, voor de door hen uitgevoerde taken voor zover 
daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2021 of aan de algemene vergadering 
is bekendgemaakt.

Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht over 
2021 (stemming)
Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissa-
rissen in functie gedurende het gehele of een gedeelte van het boekjaar 2021, voor het door hen gevoerde 
toezicht voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2021 of aan de 
algemene vergadering is bekendgemaakt.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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3  Herbenoeming PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (stemming)
De raad van commissarissen stelt voor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen tot 
accountant met ingang van het boekjaar 2022 voor de periode van 3 jaar.

4  Samenstelling directie
Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer R. Schuurman tot lid van de statutaire 
directie en Chief Commercial Officer (CCO) (bespreking)
Zoals blijkt uit het persbericht van 9 december 2021, heeft de raad van commissarissen besloten tot 
uitbreiding van de directie naar 3 personen, omdat dit past in Nedap’s strategie gericht op het vergroten van 
de commerciële slagkracht van de organisatie.

De raad van commissarissen geeft kennis van zijn voornemen om de heer Rob Schuurman (1969) te 
benoemen tot lid van de statutaire directie in de functie van Chief Commercial Officer. De beoogde 
benoeming van de heer Schuurman zal effectief zijn na afloop van de algemene vergadering. De benoeming 
van de heer Schuurman als lid van de directie is voor onbepaalde tijd. Met de benoeming van een lid van de 
directie voor onbepaalde tijd wijkt Nedap af van best practice bepaling 2.2.1. van de Corporate Governance 
Code. De reden hiervoor is dat de opdracht aan de statutaire directie is dat zij vormgeven aan de strategie 
van de onderneming op de langere termijn en deze omzet in effectief beleid. Mede omdat de strategie van 
Nedap op langetermijnwaardecreatie is gericht, is de raad van commissarissen van mening dat een opdracht 
voor een periode van 4 jaar onvoldoende is om de functie van statutair directeur goed uit te kunnen oefenen. 

De heer Schuurman heeft een brede ervaring opgedaan in commerciële functies. Bovendien heeft hij in de 
afgelopen jaren laten zien dat hij in Nedap-brede thema’s met succes een leidende rol kan vervullen. 

De ondernemingsraad van Nedap heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming van de heer 
Schuurman. 

De belangrijkste contractuele voorwaarden van de Overeenkomst van Opdracht zijn: 
–   Vast jaarinkomen: € 260.000,-- bruto per jaar; 
–   Onkostenvergoeding: volgens het beleid van de onderneming; 
–   Variabele beloning: toekenning van een variabele beloning die afhankelijk is van door de raad van   
  commissarissen vooraf gestelde doelen conform het Remuneratiebeleid directie; 
–   Looptijd van de overeenkomst: onbepaalde tijd; 
–   Opzegtermijn: 3 maanden; 
–   Ontslagvergoeding: 1 vast jaarinkomen

5



 DATUM & LOCATIE       AGENDA       TOELICHTING

5  Samenstelling raad van commissarissen
Zoals reeds aangekondigd in het persbericht van 11 mei 2021 zal de heer Kolff na afloop van de algemene 
vergadering terugtreden als voorzitter en als lid van de raad van commissarissen, conform het vastgestelde 
rooster van aftreden. De raad van commissarissen heeft besloten de heer Van Bommel aan te wijzen als 
voorzitter per dat moment.

Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen
Op 12 april 2022 ontstaat er een vacature in de raad van commissarissen, als gevolg van het eindigen van de 
benoemingstermijn van mevrouw drs. M.A. Scheltema.

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 gedaan, 
draagt de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacature mevrouw drs. M.A. Scheltema opnieuw 
voor als lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt mevrouw Scheltema te herbenoemen tot 
lid van de raad van commissarissen voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn eindigt op de dag van de 
algemene vergadering welke wordt gehouden in 2026.

Motivering van de voordracht van mevrouw drs. M.A. Scheltema:
De herbenoeming van mevrouw drs. M.A. Scheltema past in de profielschets van de raad van 
commissarissen. Voor de inhoud van deze profielschets wordt verwezen naar de website van Nedap 
(https://nedap.com/nl/investeerders/corporate-governance/).

De voordracht van mevrouw drs. M.A. Scheltema voor de functie van lid van de raad van commissarissen is 
als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 23.4 van de statuten van Nedap en het 
daaromtrent in de wet bepaalde. 

Mevrouw Scheltema beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en heeft daarnaast gedegen kennis op 
financieel gebied binnen een beursgenoteerde omgeving. Verder heeft zij een brede ervaring met het maken 
van afwegingen op het gebied van allocatie van middelen bij propositieontwikkeling en marktbewerking. Ook 
beschikt zij over up-to-date en praktische ervaring met regelgeving omtrent accounting en beursnoteringen. 
Ze fungeert binnen de raad van commissarissen als financieel expert.

Mevrouw Scheltema oefent haar 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. 

Gegevens van mevrouw drs. M.A. Scheltema
Nederlandse, 1954

Huidige betrekkingen:
- Raad (plaatsvervanger) in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, 
- Partner bij Scheltema Tammenoms, 
- Lid Raad van Advies RCBM (Register of Certified Board Members)

Commissariaten:
-  Vicevoorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V., 
-  Lid raad van commissarissen Warmtebedrijf Rotterdam, 
-  Lid raad van toezicht Stichting Open Nederland, Nederlandse Bachvereniging en Nederlands 
  Fotomuseum. 

a.

b.
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Vroegere betrekkingen:
-  Financieel Directeur Shell Nederland BV, 
-  Verschillende financiële functies Shell, waaronder Vice-President Financiën & IT, Noord en Latijns   
  Amerika, 
-  Commissariaten bij Triodos Bank NV, ASR Insurance, Het Rijksmuseum, ECN, ABP (extern lid van 
  auditcommissie).

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

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming van mevrouw drs. M.A. 
Scheltema te ondersteunen en voor deze vacature geen andere personen aan te bevelen.

Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de herbenoeming van 
een lid van de raad van commissarissen
Conform hetgeen is bepaald in artikel 23.3 van de statuten van Nedap, is de algemene vergadering bevoegd 
personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. De voordracht van mevrouw M.A. Scheltema 
geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van 
personen zal worden gedaan.

Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs. M.A. Scheltema als lid van de raad van commissarissen 
(stemming)
Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, 
wordt voorgesteld om mevrouw M.A. Scheltema te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen 
voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn eindigt op de dag van de te houden algemene vergadering in 
2026.

Medegedeeld wordt bij deze dat conform het geldende rooster van aftreden van de raad van commissarissen, 
na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2023 twee vacatures zullen ontstaan als gevolg van het 
aflopen van de huidige benoemingstermijn van de heer Van Engelen en mevrouw Pijnenborg. 

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 dochtermaatschappijen (voor eigen 
rekening) nimmer meer dan 10% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van gewone aandelen Nedap 
kan houden.

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 12 april 2022. De 
tijdens de algemene vergadering op 8 april 2021 afgegeven machtiging loopt tot 8 oktober 2022 en komt te 
vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.

c.

d.
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7  Aanwijzing Directie
Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (stemming) 
Overeenkomstig artikel 8 van de 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 stelt, met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, 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 12 april 2022. De 
vorig jaar afgegeven aanwijzing loopt tot 8 oktober 2022 en komt te vervallen indien de gevraagde aanwijzing 
wordt verleend.

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 7a.

De directie stelt, met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, 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 12 april 2022. De vorig jaar gegeven aanwijzing loopt tot 8 oktober 
2022 en komt te vervallen indien de gevraagde aanwijzing wordt gegeven.

a.

b.
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