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Verantwoording stemgedrag derde 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 derde kwartaal van 2016 op zowel aandeelhoudersvergaderingen, buitengewone 

aandeelhoudersvergaderingen als over genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering.  

 

2. ABN AMRO Group N.V.  

Op 12 augustus 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de buitengewone algemene vergadering van 

aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. 

 

NLFI heeft ingestemd met het volgende voorstel: 

 

- Benoeming tot commissaris van de heer J.B.J. Stegmann. 

 

Toelichting 

NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van commissarissen, het CV 

van de heer Stegmann en het gesprek dat NLFI met de heer Stegmann heeft gevoerd, het 

advies van de Raad van Medewerkers en het oordeel van de Europese Centrale Bank. 

 

Het percentage van de door NLFI uitgebrachte stemmen bedroeg 77 procent. 

 

3. NLFI Financial Investments B.V. 

Op 1 september 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders 

van NLFI Financial Investments B.V. 

 

NLFI heeft ingestemd met het volgende voorstel: 

 

- De vennootschap te ontbinden en het daartoe strekkende besluit te nemen met toepassing 

van artikel 28, eerste lid, van de statuten. 

 

Toelichting 

De vennootschap vervult geen functie voor NLFI. Het bestuur van de vennootschap, dat wordt 

gevormd door NLFI, wordt vereffenaar van het vermogen van de ontbonden vennootschap. 

Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, 

wordt overgedragen aan de aandeelhouder.  

 

4. Propertize B.V.  

Op 27 september 2016 heeft NLFI de volgende aandeelhoudersbesluiten genomen buiten 

vergadering: 

 

- Acceptatie van het ontslag van de leden van de raad van commissarissen en verlening van 

decharge aan de leden van de raad van commissarissen. 

- Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor de periode tot closing 

van de transactie met Lone Star / JP Morgan.  

   

Toelichting 

Met het oog op verkoop aan het consortium van Lone Star / JP Morgan hebben de leden van de 

raad van commissarissen van Propertize vrijwillig hun ontslag aangeboden per de datum van 

effectuering van de transactie, te weten 27 september 2016. Er waren voorts geen redenen 

geen decharge te verlenen. 
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5. SNS Holding B.V. 
Op 22 juli 2016 heeft NLFI het volgende aandeelhoudersbesluit genomen buiten vergadering: 
 

- Benoeming tot bestuurder (statutair directeur) van de heer J.R. Dijst; 

- Instemming met benoeming van de heer J.R. Dijst tot bestuurder (statutair directeur) van 
SNS Bank N.V. 

 
Toelichting: 
NLFI heeft het besluit mede gebaseerd op het advies van de raad van commissarissen, het CV van 
de heer Dijst en het gesprek dat NLFI met de heer Dijst heeft gevoerd, het advies van de 
Ondernemingsraad en het oordeel van de Europese Centrale Bank. 

 
 

 

 


