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NOTULEN  
 
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DPA GROUP N.V. 
 
gehouden op 20 april 2017, 13.00 uur ten kantore van DPA Group N.V. (Gatwickstraat 11, 
1043 GL Amsterdam)  
 
1. OPENING 
 
De heer Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), opent de vergadering en heet 
de aanwezigen van harte welkom namens de RvC en de Raad van Bestuur (Bestuur) van DPA 
Group N.V. (DPA of de Vennootschap). De heer Icke meldt dat de vergadering rechtsgeldig 
bijeen is geroepen op 8 maart 2017 door middel van plaatsing van de oproeping op de 
website van DPA. Voor de vergadering hebben zich 22.970.184 aandelen aangemeld, dat is 
48,9% van het geplaatst kapitaal op de registratiedatum van 23 maart 2017. Blijkens de 
presentielijst zijn ter vergadering een 16-tal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, 
die tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van 22.969.255 stemmen, zijnde 48,9% van het 
geplaatste aandelenkapitaal. Op de door de Vennootschap in haar eigen kapitaal gehouden 
aandelen wordt geen stem uitgebracht en deze aandelen tellen ook niet mee voor de 
berekening van het vereiste quorum. In verband met agendapunt 8 is het van belang om vast 
te stellen dat minder dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.  
Namens onze externe accountant Deloitte B.V. zijn de heren Hengeveld en Heitink aanwezig. 
Tevens is aanwezig de secretaris van de Vennootschap, mevrouw Koelmans. De secretaris zal 
de notulen van de vergadering opmaken, welke op de website zullen worden geplaatst.  
 
2. BEHANDELING JAARVERSLAG 2016 
 
De heer Icke geeft het woord aan de heer Eric Winter (CEO) en daarna aan de heer Stefan 
Heesakkers (CFO), die aan de hand van een powerpoint presentatie het verslag over 2016 en 
de ontwikkelingen in het lopende boekjaar 2017 toelichten. De presentatie is als bijlage bij 
deze notulen gevoegd. Voor een weergave van de toelichting door de heren Winter en 
Heesakkers wordt verwezen naar de presentatie. Na afloop van de presentatie dankt de 
Voorzitter de heren Winter en Heesakkers voor hun toelichtingen en geeft de aanwezigen de 
gelegenheid om vragen te stellen. 
 
De heer A. Ritskes (Vereniging van Effectenbezitters, VEB) vindt dat DPA sinds 2014 een 
prachtige ontwikkeling van haar cijfers laat zien en geeft aan verbaasd te zijn dat de handel in 
aandelen DPA beperkt is. Hij adviseert het Bestuur meer nadruk te leggen op de goede 
prestaties van DPA om daarmee de aandacht van potentiële beleggers op zich te vestigen. Hij 
geeft als voorbeeld het op de dag van de vergadering uitgebrachte persbericht met de trading 
update over het eerste kwartaal, waar de nadruk wordt gelegd op het effect van de Wet DBA. 
De heer Winter geeft aan dat het Bestuur en de medewerkers van DPA zich voornamelijk 
focussen op een goede performance en het zijn van een aantrekkelijke werkgever. De heer 
Winter verwacht dat dat zal zorgen voor een levendiger handel in de aandelen DPA en 
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daardoor waardering van beleggers zal volgen en aantrekkelijker koers van het aandeel. 
Daarnaast hebben het Bestuur en de RvC er bewust voor gekozen om de effecten van de Wet 
DBA op de omzetontwikkeling in het persbericht van 20 april 2017 nadrukkelijk te melden 
vanwege de invloed daarvan op de omzet in het eerste kwartaal van 2017.  
De heer Ritskes vraagt vervolgens naar de omvang van de met de autonome groei van DPA 
gepaard investeringen in nieuwe initiatieven en het effect daarop op de winstontwikkeling. 
De heer Winter geeft aan dat ter realisatie autonome groei deels wordt geïnvesteerd in 
nieuwe initiatieven en deels in het versterken van de commerciële slagkracht van de Business 
Units die DPA veelbelovend vindt. De hoogte van de investeringen in de nieuwe initiatieven 
was in Q1 om en nabij de EUR 700.000. De heer Icke meldt dat over de omvang van de 
investeringen intern veel overleg gevoerd wordt. Het is op dit moment echter niet mogelijk 
om daar een vast getal aan te hangen, maar uiteraard zit er een verband tussen de 
resultatenontwikkeling, de EBITDA en de cashflow van DPA enerzijds en anderzijds de 
voorliggende nieuwe initiatieven.  
Tot slot vraagt de heer Ritskes naar de productiviteit van de medewerkers en de bankzitters. 
De heer Winter geeft aan dat er twee soorten bankzitters zijn. De eerste soort zijn bankzitters 
wiens profiel niet meer aansluit op de vraag van de markt. Dit zijn mensen die of bijgeschoold 
moeten worden of waarvan afscheid moet worden genomen. Daarnaast zijn er bankzitters, 
omdat mensen worden aangenomen in anticipatie op groeiende vraag in de markt. De kosten 
die daarmee samenhangen kwalificeert DPA als kosten van de groei. In totaliteit is het 
percentage bankzitters op dit moment zo’n 8%, hetgeen aan de bovenkant van wat de 
interne richtlijn is.  
 
De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) vraagt wat de overwegingen van 
DPA zijn ten aanzien van autonome groei versus overnames. De heer Winter antwoordt dat in 
crisistijden banken terughoudend zijn met het financieren van bedrijven met een cyclisch 
karakter. Dat zijn goede overname momenten, omdat de winsten lager zijn waardoor ook  de 
overnameprijzen lager zijn. Op deze manier heeft DPA in het verleden een aantal succesvolle 
overnames kunnen bewerkstelligen (Fagro, Caubergh-Huygen). In de huidige 
hoogconjunctuur zijn er minder bedrijven die in de problemen zitten, waardoor de prijzen 
hoger zijn dan DPA bereid is te betalen. Dat is de reden waarom nu versterkt wordt ingezet op 
autonome groei, waar deels de kosten voor de baten uitgaan. Bij de autonome groei richt 
DPA zich op de groep professionals die pas afgestudeerd zijn tot een jaar of 8 werkervaring. 
Daarna komen de professionals in een andere levensfase en passen ze in het algemeen 
minder bij DPA. Ze gaan dan bijvoorbeeld bij een klant werken.  
DPA leidt al haar professionals op met eigen opleidingen of ze worden in de gelegenheid 
gesteld om extern opleidingen te volgen. DPA is daarnaast trots op haar samenwerking met 
de Universiteit van Maastricht. DPA heeft een goede naam als werkgever in de markt. Een 
voorbeeld daarvan is een evenement dat georganiseerd is voor jonge data scientists. Op dit 
evenement kwamen 140 man af, terwijl bij één van de Big 4 die een dergelijk evenement had 
georganiseerd maar 7 aanmeldingen waren. 
Vervolgens stelt de heer Stevense de vraag of DPA voornemens is uit te breiden in het 
buitenland. De heer Winter antwoordt dat op dit moment overnames in het buitenland niet 
worden voorzien maar dat DPA wel op beperkte schaal autonoom probeert te groeien in het 
buitenland, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, waar Fagro thans actief is. Dat is uitdagend, 
omdat deze markt een eigen dynamiek heeft. Tegelijkertijd is het een hele interessante 
markt.  
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De heer Stevense vraagt waarom DPA professionals uit het buitenland haalt, terwijl in 
Nederland nog zoveel mensen in de WW zitten. De heer Winter geeft aan dat het aanbod in 
de Nederlandse markt niet altijd “matcht” met de vraag en dat er daarom in het buitenland 
professionals worden geworven.  
Tot slot vraagt de heer Stevense of het Bestuur de pensioenverplichting die op de balans staat 
kan toelichten. De heer Heesakkers licht toe dat het gaat om een verplichting naar een aantal 
Fagro-medewerkers, waarvan ieder jaar de actuariële waarde wordt bepaald. De mutaties in 
deze verplichting lopen via het eigen vermogen. Dit jaar is de verplichting lager uitgevallen 
dan vorig jaar en dat komt deels door dit jaar ingevoerde wijzigingen in IFRS.  
 
De heer Ritskes vraagt of de RvB een nieuw target heeft gesteld voor de toegevoegde waarde 
per medewerker, aangezien de eerdere doelstelling van EUR 200.000 per medewerker is 
gehaald. De heer Winter geeft aan dat een nieuw target op langere termijn zeker de 
bedoeling is, maar dat gezien de geplande investeringen dit op kortere termijn niet realistisch 
is. Ook vraagt de heer Ritskes of het afsluiten van raamcontracten ten koste van de marge 
gaat. De heer Berten antwoordt dat raamcontracten wel een beperkte druk op de marge 
geven, maar dat DPA ernaar streeft gespecialiseerde professionals, waarbij in het algemeen 
sprake is van minder druk op de marge. Bovendien zijn raamcontracten goed voor de 
continuïteit van DPA, waardoor DPA ook verheugd is zoveel raamcontracten af te kunnen 
sluiten.  
De heer Ritskes vraagt verder naar de gang van zaken bij Fagro. De heer Berten geeft aan dat 
het goed gaat met Fagro. Fagro is marktleider in het zuiden van het land en in Haarlem en 
Zwolle zijn nieuwe vestigingen opgezet.  
 
De heer Abrahamse vraagt een toelichting op eenmalige baten en lasten die vermeld staan op 
de verkorte resultatenrekening op pagina 48 van het jaarverslag. De heer Heesakkers licht toe 
dat dit een gecombineerde post is van een last van EUR 800.000 reorganisatiekosten en EUR 
3,3 miljoen vrijval van earn-out verplichtingen. Voor de komende jaren is er nog een earn-out 
verplichting in het kader van de overname van SOZA XPERT. Vervolgens vraagt de heer 
Abrahamse of DPA streeft naar een vaste verhouding van eigen en ingehuurde medewerkers. 
De heer Berten antwoordt dat dat afhankelijk is van de ontwikkelingen in de markt. Indien de 
marktontwikkelingen onzeker zijn,  dan zal het percentage ingehuurde medewerkers stijgen. 
Tegelijkertijd heeft DPA sedert drie jaar het beleid om meer te werken met eigen 
medewerkers en hierin ook te investeren door de eigen medewerkers veel 
opleidingsmogelijkheden te bieden en intensief te coachen. Hierin wil DPA zich 
onderscheiden.  
 
De heer Stevense vraagt hoe DPA omgaat met het gevraagde uurtarief in relatie tot bepaalde 
schaarste in de markt. De heer Winter geeft aan dat DPA daar vertraagd op reageert, maar 
dat schaarste wel degelijk invloed heeft op het tarief. Ook het aanpassen van het tarief in 
tijden van verminderde vraag of overschot in het aanbod gaat vertraagd. Daarnaast is ook de 
sector en de regio bepalend voor het uurtarief. Dus met andere woorden, het is voornamelijk 
maatwerk.  
 
Op de vraag van de heer Visser of het systeem Carerix al volledig is geïntegreerd, antwoordt 
de heer Winter bevestigend. Op de vraag hoeveel Privacy Officers DPA denkt te kunnen 
inzetten, antwoordt de heer Winter dat dit momenteel nog niet helemaal duidelijk is. Het is 
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complexe wetgeving en DPA verwacht dat er veel vraag zal komen naar professionals die 
goed om weten te gaan met deze wetgeving. Kwantitatief kan hij er op dit moment geen 
uitspraken over doen.  
 
De heer Stevense vraagt of de RvC al heeft voorzien in de opvolging van de heer Heesakkers. 
De heer Icke antwoordt dat er vooralsnog voor een oplossing is gekozen waarbij er een aparte 
Financieel Directeur en een aparte Back Office Manager is benoemd en geen CFO. In het 
najaar zal worden geëvalueerd of dit naar verwachting functioneert.  
 
Op de vraag of het huurcontract van het hoofdkantoor te Amsterdam wordt verlengd, geeft 
de heer Winter aan dat DPA zich aan het oriënteren is naar een geschikt kantoorpand, maar 
daarmee wel haast maakt, want de prijzen stijgen en de schaarste neemt toe. Het huidige 
kantoorpand blijft evenwel een optie. 
 
Na deze vragen sluit de voorzitter de behandeling van dit onderwerp en last een korte 
koffiepauze in.  
 
3. JAARREKENING 2016 
 
a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2016 
De heer Icke vervolgt met agendapunt 3, de bespreking van de implementatie van het 
remuneratiebeled voor de leden van de RvB over het boekjaar 2016. Een specificatie van de 
bezoldiging van de leden van bestuurders als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 2:383e van 
het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het jaarverslag van 2016, pagina’s 114 en 115, 
alsmede in het Remuneratierapport 2016, welke op de website van DPA is geplaatst. Namens 
de RvC geeft de heer Icke door middel van een korte presentatie een toelichting op de 
uitvoering van het bezoldigingsbeleid in 2016. Deze presentatie is als Bijlage 2 bijgevoegd bij 
dit verslag. Voor een weergave van de toelichting door de heer Icke wordt verwezen naar 
deze presentatie.  
De heer [naam weggevallen in transciptie] vraagt zich af of de beloningen van het Bestuur wel 
marktconform zijn. Volgens door hem gedaan onderzoek is het beloningsniveau bij DPA hoger 
dan bij vergelijkbare bedrijven. De heer Icke geeft aan dat hier bij het volgende onderzoek 
naar de marktconformiteit van de beloning van het Bestuur naar gekeken zal worden. Met 
betrekking tot de vraag over de termijnen van de benoemingen van de RvC geeft de heer Icke 
aan dat wat hem betreft op grond van de nieuwe Corporate Governance Code volgend jaar 
tijdens de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld dat hij voor een termijn van 2 jaar 
zal worden herbenoemd en mevrouw Engels voor een periode van 4 jaar, zodat er daarmee 
differentiatie in de zittingstermijnen van de commissarissen wordt aangebracht.  
 
b. Vaststelling van de jaarrekening 2016 (stempunt) 
De heer Icke stelt vervolgens het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2016 aan 
de orde. Namens de externe accountant Deloitte is de heer Hengeveld aanwezig voor het 
beantwoorden van eventuele vragen over de controleverklaring. De controleverklaring is 
opgenomen op pagina 127 tot en met 133 van het jaarverslag. De heer Hengeveld geeft de 
volgende toelichting: 
Deloitte heeft vorig jaar van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DPA de 
opdracht gekregen de jaarrekening 2016 te controleren. Deloitte is van oordeel dat de 
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jaarrekening, zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2016, het resultaat 
en de kasstroom. Deloitte heeft een top-down aanpak gehanteerd. Alle 
groepsvennootschappen zijn door Deloitte gecontroleerd in het kader van de geconsolideerde 
jaarrekening. Deloitte heeft Nederlands recht gehanteerd bij het uitvoeren van de controle, 
heeft alleen maar controlewerkzaamheden gedaan en derhalve geen overige adviesdiensten 
verricht ten behoeve van DPA. Deloitte heeft gedurende het gehele jaar overleg gehad met de 
RvC en het Bestuur (zowel gezamenlijk als afzonderlijk), in een goede open en constructieve 
sfeer. Bij de controle heeft Deloitte gebruik gemaakt van specialisten op het gebied van 
waardering van immateriële activa, pensioenen en IT. Tevens heeft Deloitte een materialiteit 
gehanteerd van EUR 1 miljoen of te wel 0,8% van de omzet. De gehanteerde controle 
tolerantie was EUR 800.000. Deloitte heeft geen afwijkingen geconstateerd die individueel of 
samengesteld deze marges overschrijden. Alle afwijkingen boven de EUR 50.000, die tijdens de 
controle zijn geconstateerd, zijn besproken met het Bestuur en de RvC.  
Tijdens de uitgevoerde interim-controle heeft Deloitte de processen en de administratie van 
DPA beoordeeld. De conclusies daarvan zijn samengevat in een managementbrief die is 
besproken met het Bestuur en de RvC. De conclusies waren zeer bevredigend.  
 
De controle van Deloitte omvatte drie kernpunten. Daarvan is de waardering van de goodwill 
een zeer wezenlijke, omdat de goodwill een belangrijke actief post is van DPA. Het tweede 
kernpunt betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking. Tot slot 
heeft Deloitte als kernpunt gedefinieerd de tekst van het jaarverslag, waarbij getoetst wordt of 
de tekst van het jaarverslag conform de wet is en in overeenstemming is met de cijfers.  
Tot slot zijn voor de controle de prognoses en schattingen van het Bestuur belangrijk. Deloitte 
heeft geconstateerd dat deze consequent zijn met de voorafgaande jaren. Deloitte heeft circa 
2.000 uur besteed aan de accountantscontrole. De heer Hengeveld neemt na 5 jaar controle 
afscheid van DPA en hij draagt de controle over aan één van zijn collega’s.  
 
De heer Icke dankt de heer Hengeveld voor zijn toelichting en geeft de aandeelhouders de 
gelegenheid vragen te stellen. Naar aanleiding van de presentatie door de heer Hengeveld 
wordt door de heer Stevense gevraagd naar de post “Niet gerealiseerde resultaten na 
belastingen” op pagina 68 van de jaarrekening. De heer Heesakkers legt uit dat het gaat om 
de mutatie in de pensioenverplichting. Die loopt niet door de W&V-rekening maar 
rechtstreeks via het eigen vermogen. Dit is op deze manier vereist op grond van IFRS.  
 
De vergadering gaat over tot stemming over het voorstel van de jaarrekening 2016. De heer 
Icke stelt vast dat het voorstel wordt goedgekeurd met 22.969.255 stemmen voor, 0 
onthoudingen en 0 stemmen tegen. 
 
c. Bespreking reserverings- en dividendbeleid 
In het jaarverslag is opgenomen dat DPA met ingang van 2015 een dividendbeleid heeft 
ingezet, waarbij 40% van de gerealiseerde nettowinst over het boekjaar wordt uitgekeerd aan 
de aandeelhouders. Tegelijkertijd wil DPA haar balans verder verstevigen om acquisities in de 
toekomst te financieren uit eigen middelen. Voor het boekjaar wordt EUR 3,9 miljoen 
toegevoegd aan de reserves, waardoor circa EUR 3 miljoen beschikbaar is voor dividend. Dat 
is iets hoger dan het streefpercentage van 40%. Zoals in de toelichting op de agenda is 
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opgenomen, is hiervoor gekozen omdat op de aandelen die DPA in portefeuille heeft, ook 
dividend wordt uitgekeerd.  
De heer Stevense vraagt waarom geen keuzedividend wordt geboden. De heer Icke geeft aan 
dat deze discussie intern is gevoerd, waarbij is gekeken of het gebruikelijk is om een 
keuzedividend ter beschikking te stellen door bedrijven met dezelfde omvang als DPA. De 
conclusie was dat dat niet het geval is. Verder zijn er geen vragen.  
 
d. Vaststelling dividenduitkering (stempunt) 
De heer Icke brengt het voorstel tot vaststelling van de dividenduitkering in stemming en stelt 
vast dat het voorstel wordt aangenomen met 22.969.255 stemmen voor, 0 onthoudingen en 
0 stemmen tegen.  
 
e. Wijziging reserverings- en dividendbeleid met ingang van het boekjaar 2017 
Het Bestuur heeft met toestemming van de RvC het voornemen om het dividendbeleid aan te 
passen in de zin dat er gestreefd wordt om 50% van het nettoresultaat na belasting uit te 
keren aan de aandeelhouders. De vergadering neemt kennis van dit voornemen en heeft 
hierover geen vragen. 
 
4. DECHARGE 
 
a. Decharge van aansprakelijkheid van de leden van het Bestuur over het in het boekjaar 

2016 gevoerde beleid (stempunt) 
Agendapunt 4a betreft het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van het Bestuur 
voor het door hen in 2016 gevoerd beleid. De decharge strekt zich alleen uit tot zaken 
waarvan de Algemene Vergadering vandaag kennis draagt. Er zijn geen vragen. De 
vergadering gaat over tot stemming. De heer Icke stelt vast dat het voorstel wordt 
goedgekeurd met 22.969.255 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.  

 
b. Decharge van aansprakelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen over het 

in het boekjaar 2016 uitgeoefende toezicht (stempunt) 
Agendapunt 4b betreft het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de RvC voor 
het door hen in 2016 uitgeoefende toezicht. De decharge strekt zich alleen uit tot zaken 
waarvan de Algemene Vergadering vandaag kennis draagt. Er zijn geen vragen. De 
vergadering gaat over tot stemming. De heer Icke stelt vast dat het voorstel wordt 
goedgekeurd met 22.969.255 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen.  
 
5. HERBENOEMING ALS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE HEER B.J. VAN 

GENDEREN 
 
De heer Icke stelt agendapunt 5 aan de orde, de herbenoeming van de heer Bart-Jan van 
Genderen als lid van de RvC.  
De heer Icke geeft de heer Stevense het woord, die aan de heer Van Genderen vraagt wat zijn 
motivatie is om nog 4 jaar als commissaris aan te willen blijven. De heer Van Genderen geeft 
aan dat hij vindt dat hij een constructieve bijdrage heeft kunnen leveren aan het beleid en 
strategie van DPA, in een dynamische en snel veranderde omgeving en dat hij deze bijdrage 
ook graag de komende 4 jaar zou willen leveren.  
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Vervolgens brengt de heer Icke het voorstel in stemming. De heer Icke stelt vast dat het 
voorstel wordt goedgekeurd met 22.969.255 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen 
tegen.  
 
6. AANWIJZING VAN HET BESTUUR ALS ORGAAN GEMACHTIGD TOT: 
 
a. de uitgifte van aandelen en/of het verlenen tot rechten tot het nemen van aandelen 

(stempunt):  
De heer Icke stelt aan de orde punt 6a van de agenda, het verlengen van de termijn dat het 
Bestuur bevoegd is tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of het verlenen van rechten tot het 
nemen van aandelen. Zoals ieder jaar wordt voorgesteld om de aanwijzing van het Bestuur als 
orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van nieuwe aandelen, waaronder begrepen het verlenen 
van rechten tot het nemen van aandelen, te verlengen met een periode van 18 maanden, 
derhalve eindigend op 20 oktober 2018. De bevoegdheden zijn beperkt tot de uitgifte van ten 
hoogste 10% van het geplaatst kapitaal op het moment van uitgifte.  
De heer Stevense stelt aan de orde wat er gebeurt met de huidige volmacht, welke volgens 
hem in theorie nog doorloopt. De heer Icke betwist dit en geeft aan dat de huidige machtiging 
door de nieuwe komt te vervallen. Vervolgens brengt de heer Icke het voorstel in stemming.  
De heer Icke stelt vast dat het voorstel wordt goedgekeurd met 22.969.255 stemmen voor, 0 
onthoudingen en 0 stemmen tegen. 
 
b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen en/of het 

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen als beschreven onder 6a (stempunt): 
Dit agendapunt betreft de verlenging van de termijn dat het Bestuur besluit tot beperking of 
uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen en/of het verlenen van 
rechten tot het nemen van aandelen.  Net als het voorstel onder 6a is dit voorstel beperkt tot 
een periode van 18 maanden, dat wil zeggen eindigend op 20 oktober 2018, met een 
maximum van 10% van het aandelenkapitaal. Een dergelijk besluit tot inkoop behoeft 
voorafgaande toestemming van de RvC. Niemand wil het woord over dit punt, waarna de 
heer Icke het in stemming brengt. De heer Icke stelt vast dat het voorstel wordt goedgekeurd 
met 22.969.245 stemmen voor, 0 onthoudingen en 10 stemmen tegen. 
 
7. MACHTING VAN HET BESTUUR TOT HET TERUGKOPEN VAN AANDELEN (STEMPUNT) 
 
Dit voorstel wordt jaarlijks voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Voorgesteld wordt om 
het Bestuur te machtigen om, met goedkeuring van de RvC, voor een periode van 18 
maanden, dat wil zeggen tot 20 oktober 2018 namens de Vennootschap eigen aandelen te 
verkrijgen met een maximum van 10% van het aandelenkapitaal. De prijs van de in te kopen 
aandelen, exclusief de kosten, zal gelegen zijn tussen de tien eurocent en 110% van de 
openingskoers op Euronext op de dag van de aankoop. De inkoop mag plaatsvinden via de 
beurs of anderszins. Machtiging van het Bestuur houdt tevens in dat niet langer gebruik 
gemaakt zal worden van de tijdens de vorige Algemene Vergadering verkregen machtiging. 
Aangezien niemand hierover het woord wil voeren, brengt de heer Icke het voorstel in 
stemming. De heer Icke stelt vast dat het voorstel wordt goedgekeurd met 22.969.255 
stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen. 
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8. INTREKKEN INGEKOCHTE AANDELEN (STEMPUNT) 
 
Dit voorstel betreft de inkoop van de thans door DPA gehouden aandelen in haar eigen 
kapitaal. Op 3 juni 2016 heeft DPA circa vijf miljoen aandelen in haar eigen kapitaal ingekocht, 
9,99%. Een gedeelte daarvan heeft zij aangewend ter voldoening van earn-out verplichtingen. 
Thans houdt DPA 3.052.497 aandelen in haar eigen kapitaal en deze wenst zij in te trekken ter 
versterking van haar balans.  
De heer Abrahamse stelt de vraag of deze aandelen niet binnen afzienbare tijd gebruikt zullen 
worden ter financiering van een overname. De heer Icke antwoordt dat het voorstel niet 
gedaan zou worden als dat het geval zou zijn. Overigens zijn er geen vragen, waarop de heer 
Icke het voorstel in stemming brengt. Gezien het feit dat minder dan de helft van het 
geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig is, dient het voorstel met twee derde 
meerderheid van de stemmen aangenomen te worden. De heer Icke stelt vast dat het 
voorstel wordt goedgekeurd met 22.969.255 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen 
tegen. 
 
9. HERBENOEMING VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT BELAST MET DE CONTROLE VAN DE 

JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2017 (STEMPUNT) 
 
Dit voorstel betreft de herbenoeming van Deloitte accountants B.V. als externe accountant 
om de jaarrekening 2017 te controleren. De heer Hengeveld zal vanwege de interne 
roulatieverplichting de controle overdragen aan de heer Albert-Jan Heitink. De heer Icke heet 
de heer Heitink, die ook aanwezig is, welkom.  
De heer Stevense vraagt waarom de accountant niet voor een periode van twee jaar wordt 
benoemd, omdat op dit moment het boekjaar 2017 al is gestart en de accountant nog niet 
benoemd is. Volgend jaar speelt dan weer hetzelfde en door de accountant voor twee jaar te 
benoemen wordt dat probleem ondervangen. De heer Icke geeft aan dit punt voor volgend 
jaar in overweging te zullen nemen en geeft ook aan dat deze wijze van benoeming de 
Vennootschap wel de meeste flexibiliteit biedt. Verder zijn er geen vragen en de heer Icke 
brengt het voorstel in stemming. De heer Icke stelt vast dat het voorstel wordt goedgekeurd 
met 22.969.255 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen en dat daarmee de 
vereiste gekwalificeerde meerderheid is behaald. 
 
10. RONDVRAAG  
 
De heer Huskens vraagt of er, naar aanleiding van de discussie tijdens de vergadering van 
vorig jaar nog is gesproken over het verstrekken van aandelenopties aan het personeel, net 
zoals bij ICT. De heer Winter geeft aan dat het Bestuur haar gedachten over dit onderwerp 
het komend jaar verder zal vormen.  
De heer Stevense vraagt of het mogelijk is de financiële agenda wat verder naar voren te 
plannen en eerder bekend te maken aan de aandeelhouders. De heer Icke geeft aan dit in 
overweging te zullen nemen.  
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De heer Icke richt tot slot het woord tot de heer Heesakkers om hem te bedanken voor zijn 
inzet gedurende de afgelopen jaren en wenst hem veel succes in de toekomst. Daarmee sluit 
de heer Icke de vergadering.  
 
 
  
Voorzitter,        Secretaris, 

 

 

De heer R. Icke        Mevrouw E. Koelmans  

 

 


