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DPA GROUP N.V.  

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

9 MAART 2011  

STEMOVERZICHT EX ART. 2:120 LID 5 BW 

Agendapunt 2. Goedkeuring van de voorgenomen overname van 100% van de aandelen in het kapitaal van 

Nederlandse Interim Group B.V. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 14.010.482 

tegen: 40 

onthoudingen: 0 (geen) 

Agendapunt 3a. Voorstel tot wijziging van de statuten. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 14.010.482 

tegen: 1 

onthoudingen: 39 
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Agendapunt 3b. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan elk lid van de Directie, alsmede iedere notaris, 

kandidaat-notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, 

om bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie de verklaring van geen bezwaar op de statutenwijziging aan 

te vragen en de akte van statutenwijziging te doen passeren. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 14.010.522 

tegen: 0 (geen) 

onthoudingen: 0 (geen) 

 

Agendapunt 4a. Voorstel tot uitgifte van 23,8 miljoen gewone aandelen in het kapitaal van DPA Group N.V. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 14.010.521 

tegen: 1 

onthoudingen: 0 (geen) 
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Agendapunt 4b. Voorstel tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 14.010.521 

tegen: 1 

onthoudingen: 0 (geen) 

 

Agendapunt 4c. Voorstel tot het uitsluiten van het voorkeursrecht in verband met de voornoemde uitgifte van 

de aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 14.010.521 

tegen: 1 

onthoudingen: 0 (geen) 
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Agendapunt 5a. Voorstel tot benoeming van de heer Winter tot statutair bestuurder van DPA Group N.V. per 

de datum van voltooiing van voornoemde overname. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 14.010.521 

tegen: 1 

onthoudingen: 0 (geen) 

 

Agendapunt 5b. Voorstel tot benoeming van de heer Berten tot statutair bestuurder van DPA Group N.V. per 

de datum van voltooiing van voornoemde overname. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 14.010.521 

tegen: 1 

onthoudingen: 0 (geen) 
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Agendapunt 6a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Directie tot uitgifte van nieuwe 

aandelen tot maximaal 100% van het maatschappelijk kapitaal, zoals dat van tijd tot tijd zal luiden, en/of het 

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 11.812.513 

tegen: 40 

onthoudingen: 2.197.969 

 

Agendapunt 6b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Directie tot beperking of uitsluiting 

van het voorkeursrecht. 

(a) Het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 

 14.010.522 

(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal: 

 78,4% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 14.010.522 

(d) het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen: 

voor: 11.812.513 

tegen: 40 

onthoudingen: 2.197.969 

 


