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Deze notulen zullen worden vastgesteld door de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen op 7 oktober 2016. Tot die tijd kunnen personen die de vergadering 
hebben bijgewoond een inhoudelijk reactie sturen naar : info@arconacapital.com 
 
 

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. 
d.d. 21 juni 2016 te Apeldoorn. 
 

 
Aanwezig: 
 
Leden van de Raad van Commissarissen 
H. H. Kloos RBA, voorzitter van de Raad van Commissarissen 
Drs. B. Vos, commissaris 
 
Directie Arcona Capital Fund Management B.V. [de Directie] 
G. St. J. Barker LLB FRICS 
drs. P.H.J. Mars  
 
Namens Stichting prioriteit MERE [de Prioriteit] 
G. St. J. Barker LLB FRICS 
H. H. Visscher 
 
Namens KPMG Accountants N.V. 
G.J. Hoeve RA, partner 
 
Namens Arcona Capital Fund Management B.V. 
ir. J.M. Poot, Real Estate Manager 
Mevr. M. T. H. Blokland BBA, notulist 
 
Aandeelhouders 
18 
 
 
Agenda 
 
1. Opening. 
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2015; 
3. a. Vaststelling van de jaarrekening over 2015 alsmede bepaling van de winstbestemming [stempunt]; 
 b. Voorstel van de Stichting Prioriteit om €0,25 per aandeel uit te keren [stempunt]; 
4. Verlening van décharge aan de Directie voor het door haar gevoerde bestuur [stempunt]; 
5. Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden 

toezicht [stempunt]; 
6. Stand van zaken acquisitie in Polen; 
7. Toekomstige strategie en plan van aanpak; 
8. Voorstel van de Stichting Prioriteit om de statuten te wijzigen [stempunt]; 
9. Rondvraag; 
10. Sluiting. 
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1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering van Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. [het Fonds] en heet 
iedereen hartelijk welkom.  
 
De voorzitter verklaart voorts dat de voltallige Directie en Raad van Commissarissen aanwezig zijn.  
 
De voorzitter constateert dat de vergadering is bijeengeroepen door middel van aankondiging op 10 mei 2016 
derhalve vóór de wettelijk en statutair voorgeschreven termijnen van 42 dagen alsmede de jaarrekening binnen 
deze termijn ter inzage is gelegd en verkrijgbaar is gesteld via de website van het Fonds. De voorzitter constateert 
derhalve dat er rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden over alle aangekondigde onderwerpen. 
 
Uit de presentielijst blijkt dat 18 aandeelhouders dan wel gevolmachtigden aanwezig zijn, tezamen 396.361 
aandelen vertegenwoordigend, zijnde ca 27,5% van het uitstaande aandelenkapitaal.  
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Barker die een toelichting geeft op de naamswijziging naar 
Arcona Capital. De naamswijziging is een gevolg van de wijziging in de aandeelhoudersstructuur op holding niveau 
in Duitsland. Palmer Capital Londen heeft een deel van haar belang verkocht aan het management van de holding. 
Het management, bestaande uit Guy St. J. Barker, Tina-Kathrin Rauh en Ben Maudling, heeft daarmee een belang 
verkregen van 80,1%.  
 
De Directie heeft het voornemen om haar huidige activiteiten in Midden Europa uit te breiden.  
 
De AIFMD vergunning houdende Nederlandse entiteit en beheerder van het Fonds heeft haar naam gewijzigd in 
Arcona Capital Fund Management B.V.  
 
 
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2015 

 
Het woord wordt vervolgens gegeven aan de heer Poot die aan de hand van de presentatie een toelichting op de 
belangrijkste ontwikkelingen in 2015 geeft alsmede op de financiële kerncijfers. De presentatie vormt een integraal 
onderdeel van de notulen en zal na afloop van de AvA op de website geplaatst worden. 
 
De Loan-to-Value (LTV) is afgenomen en de bezettingsgraad is substantieel toegenomen met 3%. Dit laatste is 
een belangrijk operationeel resultaat en een direct gevolg van actief asset management. Voorts geeft de heer Poot 
een uiteenzetting van de gedane investeringen welke geresulteerd hebben in waarde behoud dan wel -toename. 
Daarnaast is de verlenging van een aantal huurcontracten een belangrijke factor in de gerealiseerde waardestijging 
in zowel Slowakije als Tsjechië. 
Een andere belangrijke pijler is dat het management wederom de kosten verder heeft weten te verlagen. Over 2015 
zijn de kosten over de gehele linie met 7% ofwel €368.000 afgenomen. 
 
De heer Poot geeft vervolgens een toelichting op de financiële strategie en de huidige bankleningen welke zijn 
afgenomen door reguliere aflossing en door verkoop van het pand GiTy. 
 
Belangrijke gebeurtenis na balansdatum is de gesloten huurovereenkomst voor lange termijn met AT&T in het pand 
Letna. Het pand Letna vertegenwoordigt 18,7% van de totale portfoliowaarde. In Q1 2016 zijn de huurinkomsten 
met 2,6% gestegen.  
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De heer Poot geeft verder een toelichting op de vergelijking van de kengetallen per 31-12-2011 versus per 31-12-
2015 waarbij over de gehele linie een verbetering te zien is. 
 
Tenslotte geeft de heer Poot een toelichting op de balans en winst- en verlies rekening. Ondanks verkoop van GiTy 
blijven de huurinkomsten en winst voor belasting nagenoeg gelijk. 
 
De heer Van der Kruk vraagt naar looptijd en het rentepercentage van de verschillende bankleningen. De heer Poot 
antwoordt dat bankleningen na herfinanciering vallen onder lang vreemd vermogen. De lening van de Sberbank 
[CZ] kent een looptijd tot 31 maart 2019, de lening met Tatra Banka loopt af 30 november 2019. Het rente niveau 
zit op Pribor / Euribor basis met een opslag van 3,25% voor Slowakije en 2,70% voor Tsjechië.   
 
De heer Buckert vraagt naar het gebruik van renteswaps en of er geld voor wordt gereserveerd. Naschrift: voor de 
Slowaakse portfolio worden geen renteswaps [Tatra Banka] gehanteerd. Voor de Tsjechische portfolio zijn er twee 
leningen: een tranche A en een tranche B waarvoor alleen op de tranche B contractueel een rente swap van 0,781% 
per jaar is vastgelegd [momenteel CZK 184.5mln] die afloopt in maart 2017. De lening loopt af in maart 2019. 
Inclusief de CZK marge bedraagt de totale rente 3,70% per jaar. 
 
Het woord wordt vervolgens gegeven aan de heer Hoeve, partner van KPMG, over de rol van de accountant voor 
het Fonds. 
 
De heer Hoeve geeft aan dat de beroepsorganisatie als sector de relevantie en het vertrouwen van de maatschappij 
in de accountant wenst te verbeteren dan wel in tact te houden en heeft daartoe in 2014 maatregelen getroffen. 
Onderdeel daarvan is de nieuwe controle standaard in 2014 voor organisaties met een publiek belang waarbij de 
goedkeurende controleverklaring meer onderneming specifiek dient te zijn. Voor een verdere bevordering van de 
transparantie is overeengekomen dat de accountant van dit jaar actief het woord voert op de jaarvergaderingen 
van een dergelijke organisatie om tevens meer in dialoog te komen met de gebruiker van de jaarrekening. 
 
De heer Hoeve geeft vervolgens een toelichting op de controle, de gekozen materialiteit en de reikwijdte. 
Voorafgaand aan de controle wordt de materialiteit bepaald waarbij het uitgangspunt is dat de jaarrekening een 
getrouw beeld dient te geven van de financiële positie en de resultaten van de organisatie. Ergo: bepaald wordt wat 
de maximaal toegestane fout is. Voor dit Fonds is deze gesteld op €550.000 ofwel 0,9% van de totale activa [2% 
van het Eigen Vermogen]. Echter de materialiteit wordt niet alleen kwantitatief getoetst maar ook kwalitatief, aldus 
de heer Hoeve. 
 
De heer Hoeve vervolgt dat het een geconsolideerde jaarrekening betreft en KPMG is verantwoordelijk voor de 
totale groepscontrole waarbij ook de lokale entiteiten waar opbrengsten zitten volledig worden meegenomen. 
KPMG Tsjechië ontvangt haar instructies met betrekking tot de controle standaarden vanuit NL en de review op de 
dossiers van KPMG Tsjechië zijn beoordeeld door KPMG NL als voldoende toereikend. 
 
De kernpunten van de controle die een verhoogde aandacht krijgen, zijn de waarderingen van de beleggingen die 
door CBRE, een externe taxateur, worden bepaald. KPMG stelt vast of dit proces goed verloopt en of de taxateur 
bevoegd, deskundig en onafhankelijk is. Daarnaast heeft KPMG gebruik gemaakt van haar interne 
waarderingsspecialisten, eveneens taxateurs, in Frankfurt. KPMG ontvangt van deze specialisten voor een aantal 
panden een second opinion, hetgeen zekerheid geeft dat de waarderingen juist zijn. Tijdens de controle waren er 
op dit punt geen bevindingen en staat KPMG achter de waarderingen van de externe taxateur. 
 
Daarnaast is de financiering van het portfolio een punt van aandacht. Belangrijk is dat het Fonds blijvend kan 
voldoen aan de criteria en de leningen niet direct opeisbaar worden. Tijdens de controle is vastgesteld dat de 
financieringskengetallen een positieve ontwikkeling laten zien en de huidige leningen geen risico’s vormen voor de 
continuïteit, aldus de heer Hoeve. 
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De heer Hoeve sluit af met de opmerking dat met de afgegeven goedkeurende controleverklaring de 
aandeelhouders erop kunnen vertrouwen dat zij beschikken over de juiste cijfers. 
 
De heer Buckert informeert naar de renteswaps. De heer Hoeve geeft aan dat de renteswap een beperkte 
marktwaarde heeft en er aldus geen materiële stortingsverplichting of blokkering op liquiditeiten zit. 
 
Mevrouw de Rooy vraagt naar de materialiteit van max €550.000 en of ook de integriteit daarin wordt meegenomen. 
De heer Hoeve antwoordt dat aan de voorkant de diepgang van de reguliere controle wordt bepaald. Indien er een 
vermoeden is dat onregelmatigheden zich hebben voorgedaan dan is er geen kwantitatief criterium en wordt dit 
altijd onderzocht. 
 
 
3a. Vaststelling van de jaarrekening over 2015 alsmede bepaling van de winstbestemming 
 
De voorzitter brengt vervolgens de vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2015 in stemming. De 
jaarrekening 2015 wordt met algemene stemmen vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
De heer en mevr. De Rooy [52.392 aandelen] onthouden zich van stemming. 
 
De winstbestemming zoals voorgesteld door de Directie wordt overgenomen door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Het resultaat wordt volledig aan de reserves toegevoegd.  
 
 
3b. Voorstel van de Stichting Prioriteit om €0,25 per aandeel uit te keren [stempunt]; 
 
De voorzitter constateert dat op 20 april jl. - conform artikel 28.5 van de statuten van de  
vennootschap - de houder van het enig prioriteitsaandeel [de prioriteit] heeft besloten een voorstel te  
doen aan de algemene vergadering om een slotuitkering van €0,25  per aandeel uit te keren ten laste  
van de agio reserve van de vennootschap. Het bestuur en de Raad van Commissarissen ondersteunen  
het voorstel van de prioriteit. 
 
De heer Buckert vraagt of een uitkering zinvol is in combinatie met de aangekondigde claim emissie. De heer Mars 
antwoordt dat dit punt door de Directie is besproken, echter een kernpunt van de Directie is om jaarlijks een  
uitkering te doen aan de aandeelhouders. Door herfinanciering is daar ook meer ruimte voor.  
 
De heer Lemoine vraagt wanneer dit zal worden uitgekeerd. De heer Barker merkt op dat in het persbericht alleen 
informatie gegeven is over de hoogte van de uitkering maar nog niet over de vorm en het tijdstip omdat dit 
samenhangt met het financieringsproces van de acquisitie en de kaspositie. Nu het proces bijna afgerond is, kondigt 
de Directie aan dat de vergadering er vanuit kan gaan dat het een uitkering in contanten betreft. 
De heer Mars geeft aan dat het aandeel reeds ex-dividend is gegaan. In overleg met de liquidity provider SNS 
Securities is besproken om het ex-dividend naar voren te halen met het oog op de claimemissie. Ex-dividend gaan 
‘tegelijkertijd’ met de claimemissie zou niet mogelijk zijn omdat het anders onduidelijk is wie recht heeft op de 
uitkering, aldus de heer Mars. 
 
De voorzitter brengt vervolgens punt 3b. in stemming en constateert vervolgens dat het voorstel door de 
vergadering bij acclamatie is aangenomen. 
 
 
4. Verlening van décharge van de leden van de Directie voor het door hen gevoerde bestuur 
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De voorzitter brengt vervolgens agendapunt 4 in stemming en constateert dat de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders met een meerderheid van stemmen décharge verleent aan de Directie voor het gevoerde beleid 
over het afgelopen boekjaar.  
De heer en mevr. De Rooy [52.392 aandelen] stemmen tegen. De heer Lemoine [6.000 aandelen] onthoudt zich 
van stemming. 
 
 
5. Verlening van décharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden 

toezicht 
 

De voorzitter brengt vervolgens agendapunt 5 in stemming en constateert dat de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders met een meerderheid van stemmen décharge verleent aan de leden van de Raad van 
Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.  
De heer en mevr. De Rooy stemmen tegen [52.392 aandelen]. Er zijn geen stem onthoudingen. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Barker. 
 

 
6. Stand van zaken acquisitie in Polen 

 
De heer Barker geeft aan dat een overeenkomst met de verkoper is getekend onder voorbehoud van financiering. 
De heer Barker geeft vervolgens aan de hand van de presentatie een toelichting op het portfolio bestaande uit 10 
panden met een bezettingsgraad van 97% en 1 pand in Kalisz dat momenteel leeg is. 
 
De heer Wassenaar vraagt de netto huurinkomsten toe te lichten en verwijst naar het persbericht dat netto €2,2mln 
per jaar noemt. De heer Barker geeft aan dat de in het persbericht genoemde € 2,2mln correct is. In de presentatie 
wordt op de netto huurinkomsten – alleen voor het eerst jaar - een correctie toegepast voor CAPEX [capital 
expenditure] voor het pand in Kalisz. 
 
De heer Barker geeft een toelichting op de voorgenomen financiering van het netto aankoopbedrag van €27,4mln 
bestaande uit een combinatie van een claimemissie, uitgifte van een converteerbare obligatie, banklening en 
vendorsloan. Omdat de Poolse regelgeving het niet mogelijk maakt om een hypotheek voor leaseholds te 
verstrekken, is een vendorsloan [€ 6,2mln] overeengekomen voor de 3 leaseholds.  Dit heeft een gunstige 
uitwerking op de voorwaarden van de banklening [circa €13mln] voor de 8 freeholds.  
De heer Barker informeert de vergadering dat de claimemissie en converteerbare obligatielening volledig 
gegarandeerd is. 
 
De heer Barker geeft een toelichting op de financieringskosten van €1,2mln. De kosten in Polen zijn slechts 1% 
van het aankoopbedrag. De kosten betreffen met name kosten gemaakt in Nederland voor juridisch advies, 
accountantskosten en kosten van de investeringsbank. Een emissie kan echter niet gelanceerd worden zonder 
deze partijen. De underwriting fee is in deze kostenpost meegenomen. Een klein deel van de kosten zijn al betaald 
en worden derhalve in 2016 niet meer opgevoerd, aldus de heer Barker. 
 
De heer Wassenaar merkt op dat een convertible bond een hogere yield geeft en minder risico met zich meeneemt. 
De heer Barker geeft aan dat is gekozen voor een combinatie van een convertible bond en emissie om verwatering 
te zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft deze wijze van financieren minder impact op de kaspositie dan 
een banklening. Volgens de heer Wassenaar worden convertibles niet gecompenseerd voor dividendbetalingen en 
moedigt de Directie daarom vooral aan dividend uit te betalen.  
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Mevr. De Rooy vraagt wie de verkoper is. De heer Barker antwoordt dat het een Scandinavische project 
ontwikkelaar is. 
 
De heer Barker geeft vervolgens een toelichting op de verwachte kengetallen na acquisitie. De verwachting van de 
Directie is om de financiering en documentatie daarvan binnen 4-5 weken afgerond te hebben en dat het prospectus 
uitgebracht zal worden. 
 
 
7. Toekomstige strategie en plan van aanpak; 
 
De heer Barker geeft een uiteenzetting met betrekking tot de strategie en plan van aanpak om het Fonds te laten 
groeien.  
A. Door kosten reductie en door verkopen van non core assets beschikt het Fonds over meer beschikbare vrije 

kasmiddelen voor het verder optimaliseren van de exploitatie. Ook de lage LTV geeft een betere 
onderhandelingspositie met de banken voor het aantrekken van extra liquiditeit. De Directie bekijkt alle 
mogelijkheden op dat gebied. 

 
 Per pand beoordeelt het management of tactisch aanvullend investeren huurders aantrekt en daardoor 

waarde creatie wordt gerealiseerd. De heer Barker geeft daartoe enkele voorbeelden. 
 
B. Aankoop van hoogrenderend onroerend goed. De heer Barker noemt als optie een nieuw kantoorgebouw 

in Szczecin [Polen] hetgeen een yield heeft van 9 – 10%. Dit zou het Fonds in omvang kunnen laten groeien 
met €10mln.  

 
Aandeelhouders mogen redelijkerwijs verwachten dat de groeistrategie binnen twee jaar zal gaan renderen en de 
aandelen meer liquide zal maken. De heer Barker beseft dat de Directie van aandeelhouders niet oneindig geduld 
kan vragen waarbij ze in het Fonds met redelijk illiquide aandelen zitten opgesloten.  
 
Derhalve indien in 2019 van de aandeelhouders geen steun meer is voor verdere groei, dan geeft de Directie de 
toezegging om het door de aandeelhouders ingediende verzoek tot ontbinding te agenderen op de AvA in 2019. 
De Directie zal - indien een meerderheid van de AvA daartoe besluit en 25% van het uitstaande aandelenkapitaal 
vertegenwoordigd is - trachten de assets binnen een periode van 2 jaar namens de aandeelhouders te liquideren 
[best effort principle]. 
 
De heer Blom erkent dat de ontwikkelingen in het Fonds steeds meer ten goede zijn gekeerd maar dat het erg 
langzaam verloopt en het verschil van de koers met NAV nog steeds groot is. De heer Barker merkt op dat de 
Directie op een lage koers is ingestapt en de Directie uitermate gemotiveerd is om dit Fonds te laten slagen. Met 
betrekking tot de huidige koers geeft de heer Barker ook aan dat een aantal aandeelhouders nu onder een Standstill 
Agreement zitten en daardoor op dit moment de handel in aandelen beperkt is. Sinds 2012 zijn de kosten gedaald, 
heeft de beurskoers een stijging laten zien en wordt – ondanks de groeistrategie - voor de tweede keer een uitkering 
gedaan, aldus de heer Barker. 
 
De heer Buckert merkt op dat hij zich comfortabel voelt met de gepresenteerde strategie en vraagt naar de 
marketingplannen. De heer Barker merkt op dat het plan van aanpak erin voorziet om het Fonds meer onder de 
aandacht te brengen door middel van o.a. roadshows, een eigen website naast de Arcona Capital website en het 
deelnemen aan sector events. Daarnaast beoogt de Directie om commissarissen met vastgoed expertise aan te 
trekken en een duidelijke financiële agenda te hanteren. 
 
De heer Wassenaar vraagt of er daarnaast ook een dividend strategie zal worden gehanteerd. De heer Barker 
antwoordt dat een speerpunt in het beleid van de Directie is om een stijgende dividend trend te laten zien. Op 
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langere termijn heeft de Directie als doel om 8% van NAV uit te kunnen keren. Dit niveau is vergelijkbaar met dat 
van andere fondsen die veel groter zijn. 
 
De heer Barker merkt op dat naast de huurinkomsten ook het verlengen van de termijnen van de huurcontacten 
een enorme risico vermindering en derhalve – hoewel niet direct zichtbaar in de cijfers – een enorme waarde 
vermeerdering vertegenwoordigd. Hij refereert hierbij naar het eerder genoemde AT&T contract. 
De heer Barker licht tot slot hoe alle elementen van groei, dividendbeleid en financiering van de groei met elkaar 
samenhangen c.q. met elkaar in strijd zijn. Daarnaast wil de Directie ook verwatering van aandeelhouders zo veel 
mogelijk vermijden.  
 
De heer Blom informeert naar de financiële agenda en of deze bij Bloomberg ter inzage zal komen. De heer Mars 
antwoordt dat met deze agenda primair wordt beoogd om transparant te maken wanneer welke cijfers van het 
Fonds bekend zullen worden. 
De heer Blom vraagt verder naar maatregelen om de liquiditeit te bevorderen. 
De heer Mars merkt op dat het aanstellen van een marketmaker vorig jaar in de vergadering is besproken.  Echter 
de kosten van het onderhouden van de markt door een marktmaker wegen niet op tegen de voordelen en de 
aandelen worden niet veel meer liquide, te meer omdat de marketmaker maar een maximaal aantal aandelen per 
dag zou inkopen. 
 
 
8. Voorstel van de Stichting Prioriteit om de statuten te wijzigen [stempunt] 

 
De voorzitter constateert dat op 2 mei 2016 de houder van het enig prioriteitsaandeel een voorstel tot 
statutenwijziging aan de algemene vergadering heeft gedaan, welk voorstel de Raad van Commissarissen van de 
Vennootschap heeft goedgekeurd op 2 mei 2016. 
 
Het voorstel omvat een naamswijziging in Arcona Property Fund N.V., een update van wettelijke bepalingen en een 
verhoging van het maatschappelijk aandelenkapitaal. 
 
Mevr. De Rooy brengt naar voren dat met het aannemen van dit voorstel het recht om aandelen uit te geven weer 
voor 5 jaar bij de Directie komt te liggen. Dit acht zij niet juist omdat volgens haar deze beslissingsbevoegdheid in 
geval van een beursgenoteerd closed-end fonds bij de aandeelhouders hoort te liggen. 
 
De heer Mars geeft aan dat de Directie dit punt met haar jurist heeft besproken en dat art. 22 vooralsnog 
onveranderd kan blijven. Dit is ook per e-mail aan mevr. De Rooy gecommuniceerd en tevens tijdens de AvA in 
2014 besproken en toegelicht in de notulen. 
 
De heer De Hoop vraagt of het kapitaal wordt verhoogd voor alleen de overname. De heer Mars antwoordt dat het 
geplaatste kapitaal nu komt op circa 1,4mln aandelen. Bij het converteren van aandelen kan zich mogelijk in de 
toekomst een probleem voordoen. 
 
De heer De Rooy geeft als extra toelichting op de voorgestelde statutenwijziging dat het maatschappelijk kapitaal 
de bovengrens aangeeft. De overgangsregeling geeft de vennootschap de extra mogelijkheid om zonder 
statutenwijziging het kapitaal aan te passen indien aandeelhouders akkoord zijn met aanvullend emitteren. 
 
Het onbeperkt kunnen emitteren door de Directie is een ander aspect en de wenselijkheid daarvan wordt door de 
vergadering besproken. 
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De heer Mars geeft aan dat de Directie gehoor wil geven aan de wens van de aandeelhouders om te groeien en 
onderdeel daarvan is dat zij in de markt deals alleen kan doen indien dit [voor een deel] kan met het Eigen 
Vermogen van het Fonds. 
 
De voorzitter besluit om de vergadering tijdelijk te schorsen. 
 
De voorzitter merkt op dat de punten van de vergadering in overweging zijn genomen en de Directie de volgende 
toezegging wil doen aan de aandeelhouders: zodra emissies de 5mln aandelen [inclusief de aandelen uit mogelijke 
conversies van bestaande en nieuwe convertible bonds] overstijgt, zal de Directie de AvA raadplegen. 
De heer Mars voegt eraan toe dat de Directie begrip heeft voor het gevoel van de AvA maar dat de Directie de 
wens heeft om een bepaalde vrijheid te hebben om lokaal de beste deals te realiseren. Anders wordt de Directie te 
veel beperkt in onderhandelingen en Due Dilligence. 
 
De vergadering kan met deze toezegging goed leven. De heer Buckert voegt eraan toe dat hij vertrouwen heeft in 
de Directie. Hij begrijpt ook dat de Directie daarbij een zekere speelruimte nodig heeft anders is er geen goed 
beheer mogelijk. 
 
De heer Wassenaar beredeneert dat de Directie nog ca. 2.000.000 aandelen kan uitgeven. De Directie geeft aan 
dat nog enige ruimte bestaat in het verhogen van het geplaatst aandelenkapitaal. 
 
De voorzitter brengt vervolgens agendapunt 8 in stemming en constateert dat het voorstel tot statutenwijziging met 
een meerderheid van stemmen wordt aangenomen.  
De heer en mevr. De Rooy stemmen tegen [52.392 aandelen]. De heer Wassenaar [5.000 aandelen] onthoudt zich 
van stemming. 
 
 
9. Rondvraag 

 
Er zijn geen vragen. 
 
 
10. Sluiting 

 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en aandacht en sluit de 
vergadering. 
 
Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan de Directie worden gezonden, opdat de Directie van de 
besluitvorming aantekening kan maken. 
 
 
Deze notulen zijn op …………… 2016  door de voorzitter en de notulist van de vergadering vastgesteld en ten blijke 
daarvan door hen ondertekend. 
 
 
Voorzitter:      Notulist: 
 
 
 
________________________    ________________________ 
H. H. Kloos       M. T. H. Blokland  


