
 

 

Algemene toelichting op de agenda BAVA DPA Group N.V. – 23 september 2010 
 
 
Toelichting op agendapunt 2a en b. 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt kennis gegeven van het aftreden van 

mevrouw A.W. Schaberg en de heer M.M.G. van Hemele per 3 oktober 2010. Zoals aangekondigd bij 

de AVA van 20 mei 2010 hebben beide Commissarissen gemeend ruimte te moeten creëren voor een 

herziening van het profiel voor de Raad van Commissarissen, mogelijkerwijze leidend tot een wijziging 

van de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Dit proces is voltooid. Beide Commissarissen 

stellen om die reden hun positie vacant. 

 

 

Toelichting op agendapunt 2c. 

De Raad van Commissarissen doet, na zorgvuldige overweging, een niet bindende voordracht aan de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de benoeming van de heer Icke tot lid van de Raad 

van Commissarissen van de vennootschap met ingang van 3 oktober 2010 en voor een periode van vier 

jaar. Met de heer Icke is een kandidaat gevonden die goed past in het gezochte profiel en de 

profielschets van de Raad van Commissarissen. 

 

C.V. R. (Ron) Icke RA: 

Beroep/huidige hoofdfunctie: geen 

Voormalige hoofdfunctie: CEO USG People N.V. 

Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommittee Heijmans N.V., lid Raad van 

Commissarissen en voorzitter Auditcommittee KAS BANK N.V.,  lid Raad van Commissarissen Gropeco 

B.V., lid Raad van Commissarissen Kinderopvang Nederland B.V., Lid van Raad van Toezicht Kadaster, 

lid investeringscommissie Project Holland Fonds. 

Nationaliteit: Nederlandse 

Geboortejaar: 1957 

Aandelen DPA: geen 

Een uitgebreid CV is als bijlage bijgesloten. 

 

 

Toelichting op agendapunt 2d. 

De Raad van Commissarissen doet, na zorgvuldige overweging, een niet bindende voordracht aan de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de benoeming van de heer Lindenbergh tot lid van de 

Raad van Commissarissen van de vennootschap met ingang van 3 oktober 2010 en voor een periode 

van vier jaar. Met de heer Lindenbergh is een kandidaat gevonden die goed past in het gezochte profiel 

en de profielschets van de Raad van Commissarissen. 

 

C.V. D. (Dirk) Lindenbergh MBA 
Beroep/huidige hoofdfunctie: Directeur/grootaandeelhouder Blikkenburg B.V. 



 

 

Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen BE Semiconductor Industries N.V., lid Raad van 

Commissarissen Nedsense Enterprises N.V., lid Raad van Commissarissen DocData N.V., lid Raad van 

Commissarissen Midlin N.V., lid Raad van Commissarissen Astor 2 Participaties. 

Nationaliteit: Nederlandse 

Geboortejaar: 1949 

Aandelen DPA: geen 

Een uitgebreid CV is als bijlage bijgesloten. 

 


