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DPA GROUP N.V.  

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

25 april 2013  

STEMOVERZICHT EX ART. 2:120 LID 5 BW 

 

Agendapunt 3a. Vaststelling van de jaarrekening 2012. 

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

 37.032.206 

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

kapitaal per de registratiedatum en per 25 april 2013: 

81,43% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 37.032.206 

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

voor: 37.032.206 

tegen: 0 (geen) 

onthoudingen: 0 (geen) 

Agendapunt 4a. Verlening van decharge aan de leden van het bestuur over het gevoerde beleid. 

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

 37.032.206 

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

kapitaal per de registratiedatum en per 25 april 2013: 

81,43% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 37.032.206 

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

voor: 37.032.206 
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tegen: 0 (geen) 

onthoudingen: 0 (geen) 

Agendapunt 4b. Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gehouden 

toezicht. 

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

 37.032.206 

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

kapitaal per de registratiedatum en per 25 april 2013: 

81,43% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 37.032.206 

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

voor: 37.032.206 

tegen: 0 (geen) 

onthoudingen: 0 (geen) 

Agendapunt 5A. Verlenging van de bevoegdheden van het bestuur tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of het 

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. 

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

 37.032.206 

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

kapitaal per de registratiedatum en per 25 april 2013: 

81,43% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 37.032.206 

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

voor: 36.869.774 

tegen: 162.432 

onthoudingen: 0 (geen) 
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Agendapunt 5B. Verlenging van de bevoegdheden van het bestuur tot beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht. 

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

 37.032.206 

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

kapitaal per de registratiedatum en per 25 april 2013: 

81,43% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 37.032.206 

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

voor: 36.869.774 

tegen: 162.432 

onthoudingen: 0 (geen) 

Agendapunt 6. Voorstel tot machtiging van het bestuur tot verkrijging van eigen aandelen. 

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

 37.032.206 

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

kapitaal per de registratiedatum en per 25 april 2013: 

81,43% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 37.032.206 

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

voor: 37.032.167 

tegen: 39 

onthoudingen: 0 (geen) 

Agendapunt 7. Benoeming van de accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 

2013. 

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

 37.032.206 
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(b) het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste 

kapitaal per de registratiedatum en per 25 april 2013: 

81,43% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 37.032.206 

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

voor: 36.869.774 

tegen: 162.432 

onthoudingen: 0 (geen) 

Agendapunt 8. Benoeming van de heer B.J. van Genderen per 25 april 2013 als lid van de raad van 

commissarissen van DPA Group N.V. 

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

 37.032.206 

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

kapitaal per de registratiedatum en per 25 april 2013: 

81,43% 

(c) het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 

 37.032.206 

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

voor: 37.032.206 

tegen: 0 (geen) 

onthoudingen: 0 (geen) 


