Verantwoording stemgedrag vierde kwartaal 2016
1. Inleiding
NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante
principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code naleven. Zo
brengt NLFI elk kwartaal op de website verslag uit hoe NLFI als aandeelhouder heeft gestemd op
(buitengewone) algemene vergaderingen van aandeelhouders en van aandeelhoudersbesluiten die
buiten vergadering zijn genomen. Met dit document legt NLFI verantwoording af over het
stemgedrag in het vierde kwartaal van 2016 op zowel aandeelhoudersvergaderingen,
buitengewone aandeelhoudersvergaderingen als over genomen aandeelhoudersbesluiten buiten
vergadering.
2. De Volksholding B.V. en de Volksbank N.V.
Op 8 december 2016 heeft NLFI onderstaande aandeelhoudersbesluiten genomen buiten
vergadering:
-

instemming met een statutenwijziging van de Volksholding B.V. en goedkeuring voor
statutenwijziging van de Volksbank N.V.;
instemming met het dividendbeleid van de Volksholding B.V. en goedkeuring aan het
bestuur van de Volksholding B.V. om het dividendbeleid van de Volksbank N.V. vast te
stellen.
Toelichting
De wijziging van de statuten van de Volksholding B.V. en de Volksbank N.V. had met name
betrekking op de naamswijziging van de betrokken vennootschappen van SNS Holding en
SNS Bank naar de Volksholding respectievelijk de Volksbank.
Het dividendbeleid van de Volksholding en de Volksbank (voorheen respectievelijk SNS
Holding en SNS Bank) is door deze vennootschappen opgesteld nadat SNS Bank in
september 2015 was afgesplitst van het (voormalige) SNS REAAL-concern en aldus een
zelfstandige bank werd. Het dividendbeleid regelt de wijze waarop, en de voorwaarden
waaronder, dividend door de Volksholding en de Volksbank kan worden uitgekeerd.

Het percentage van de door NLFI uitgebrachte stemmen bedroeg 100 procent.
3. SRH N.V.
Op 22 december 2016 heeft NLFI onderstaand aandeelhoudersbesluit genomen buiten vergadering:
-

benoeming tot statutair bestuurder van de heer G.J.H. Broekers.
Toelichting
NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het CV van de heer Broekers en het gesprek dat
NLFI met de heer Broekers heeft gevoerd.

Het percentage van de door NLFI uitgebrachte stemmen bedroeg 100 procent.
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