Stemuitslag van de
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van CTAC N.V.
d.d. 24 september 2019

Het totaal uitstaande gewone aandelen Ctac N.V. bedraagt 12.931.401 aandelen en 1 prioriteitsaandeel. Daarvan zijn 12.931.401 gewone aandelen stemgerechtigd.
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren in totaal 6.248.710 stemgerechtigde
aandeelhouders vertegenwoordigd, te weten 48,32 procent van de stemgerechtigde aandelen.
De heer Saasen wordt benoemd op voordracht van de Stichting Prioriteit. Artikel 17.1 van de Statuten bepaalt
dat, indien deze voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, een besluit tot voordracht tot
gevolg heeft dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
Conform ditzelfde artikel kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alleen het bindende karakter aan
de voordracht ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
Omdat tijdens de vergadering niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal werd vertegenwoordigd, namelijk 48,32 procent, kon het bindende karakter niet aan de voordracht van de Stichting Prioriteit worden ontnomen. Hierdoor heeft over de benoeming geen stemming plaatsgevonden en is de benoeming zonder stemming vastgesteld.

Nr.

Agenda

Voor

1.

Opening

2.

3.

Benoeming van de heer P.P.J.G. Saasen als statutair bestuurder (Chief Financial Officer) van Ctac N.V. met
ingang van 1 oktober 2019 op voorstel van de Stichting
Prioriteit
Rondvraag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4.

Sluiting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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n.v.t.

Tegen

Onthouding

n.v.t.

n.v.t.

Geen stemming

