
   

 

 

1. Inleiding  
 
NLFI brengt elk kwartaal op haar website verslag uit hoe NLFI als aandeelhouder heeft gestemd op 
(buitengewone) algemene vergaderingen van aandeelhouders en van aandeelhoudersbesluiten die 
buiten vergadering zijn genomen. Met het onderhavige document licht NLFI haar stemgedrag toe in 
het tweede kwartaal van 2022. In het eerste kwartaal van 2022 heeft NLFI geen 
aandeelhoudersbesluiten genomen. 
 
 
 
2. De Volksbank 
 
NLFI is 100% aandeelhouder van de Volksbank.   
 
Op 21 april 2022 heeft NLFI deelgenomen aan de jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Volksbank N.V. Daarin zijn de volgende besluiten genomen.    
 

- Behandeling van het Remuneratierapport 2021 
NLFI heeft een positief advies uitgebracht over het Remuneratierapport 2021.  
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Directie en de Raad van 
Commissarissen. 

- Vaststelling door NLFI van de jaarrekening van de Volksbank N.V. over het boekjaar 2021 
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de verslagen van de Directie en de Raad van 
Commissarissen, de mondelinge toelichting van de Directie en de Raad van 
Commissarissen in de aandeelhoudersvergadering alsmede de controleverklaring en de 
presentatie op de aandeelhoudersvergadering van de controlerend accountant.   

- Vaststelling nieuw reservering- en dividendbeleid de Volksbank N.V. 
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Directie en de Raad van 
Commissarissen.    

- Voorstel tot uitkering van het dividend over boekjaar 2021 
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Directie en de Raad van 
Commissarissen. 

- Verlening van decharge 
a. Verlening van decharge door NLFI aan de huidige leden van de statutaire directie van de 
Volksbank N.V. die in het boekjaar 2021 in functie waren voor hun bestuur over het 
boekjaar 2021, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de 
mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 
b. Verlening van decharge door NLFI aan de heer J.C. (John) Reichardt die vanaf 15 april 
2021 tot en met 31 december 2021 in functie was als ad interim lid van de statutaire 
directie voor zijn bestuur over het boekjaar 2021, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, 
de jaarrekening en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders  
c. Verlening van decharge door NLFI aan de huidige leden van de raad van commissarissen 
van de Volksbank N.V. die in het boekjaar 2021 in functie waren voor hun toezicht op het 
bestuur over het boekjaar 2021, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening 
en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 
d. Verlening van decharge door NLFI aan mevrouw S. (Sonja) Barendregt - Roojers die tot 
21 april 2021 in functie was als lid van de raad van commissarissen van de Volksbank N.V, 
voor haar toezicht op het bestuur over het boekjaar 2021, voor zover dat blijkt uit het 
jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders 
e. Verlening van decharge door NLFI aan mevrouw M.R. (Monika) Milz die tot 21 april 2021 
in functie was als lid van de raad van commissarissen van de Volksbank N.V, voor haar 
toezicht op het bestuur over het boekjaar 2021, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de  
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jaarrekening en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders 
f. Verlening van decharge door NLFI aan de heer J.C.M. (Jan) van Rutte die tot 13 augustus 
2021 in functie was als voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank N.V, 
voor zijn toezicht op het bestuur over het boekjaar 2021, voor zover dat blijkt uit het 
jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen in de jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders 
Er waren NLFI geen redenen bekend om aan deze personen geen décharge te verlenen. 

- Voorstel tot herbenoeming van twee huidige leden van de raad van commissarissen van de 
Volksbank N.V. en een huidig lid van de statutaire directie van de Volksbank N.V.  
a. Herbenoeming door NLFI van de heer A.H.P. (Aloys) Kregting tot lid van de raad van 
commissarissen van de Volksbank N.V.  
b. Herbenoeming door NLFI van de heer J.H.P.M. (Jos) van Lange tot lid van de raad van 
commissarissen van de Volksbank N.V.  
c. Herbenoeming door NLFI van mevrouw M.L. (Marinka) van der Meer tot lid van de 
statutaire directie van de Volksbank N.V. 
NLFI heeft deze besluiten genomen mede gelet op de voordrachten van de Raad van 
Commissarissen en de gesprekken die NLFI met de betreffende personen heeft gevoerd. 

- Het verlenen van opdracht tot onderzoek van de jaarrekeningen 2022 en 2023 van de 
Volksbank N.V. aan de accountant (ex artikel 2:393 BW en artikel 28 lid 1 van de statuten 
van de Volksbank N.V.) (stempunt) 
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de mondelinge evaluatie van de 
werkzaamheden van de accountant tot dusver en een aanbeveling van de Raad van 
Commissarissen. 
 

Op 22 juni 2022 heeft NLFI onderstaand besluit genomen buiten vergadering: 

- benoeming van Andre Haag als lid van de statutaire directie van de Volksbank,  met de titel 
CFO, met ingang van 1 augustus 2022 voor de benoemingsperiode. 
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de voordracht van de Raad van 
Commissarissen, het CV van Andre Haag, het gesprek dat NLFI met Andre Haag heeft 
gevoerd en het positieve advies van de Ondernemingsraad.     

 

 

  
3. ABN AMRO 

NLFI houdt een belang van 56,3 % in ABN AMRO, waarvan circa 49,9% direct wordt gehouden in 
gewone aandelen en circa 6,4% indirect wordt gehouden in certificaten.    
 
Op 20 april 2022 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 
ABN AMRO Bank N.V. NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen via een steminstructie aan 
de notaris (via het e-voting-systeem).    
 

- Bezoldigingsverslag over 2021 
NLFI heeft een positief adviserende stem uitgebracht over het bezoldigingsverslag over 
2020. NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Executive Board 
en de Raad van Commissarissen. 

- Vaststelling van de gecontroleerde jaarrekening over 2020 
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de verslagen van de Executive Board en de 
Raad van Commissarissen alsmede de controleverklaring van de controlerend accountant. 
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- Dividendvoorstel  

NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Executive Board en de 
Raad van Commissarissen. Het voorstel was in overeenstemming met het vastgestelde 
dividendbeleid. 

- Verlening van décharge aan de individuele leden van de Executive Board in functie 
gedurende het boekjaar 2021 voor hun taakuitoefening gedurende 2021 
Er waren voor NLFI geen redenen bekend om geen décharge te verlenen. 

- Verlening van décharge aan de individuele leden van de Raad van Commissarissen in 
functie gedurende het boekjaar 2021 voor hun taakuitoefening gedurende 2021 
Er waren voor NLFI geen redenen bekend om geen décharge te verlenen. 

- Herbenoeming van Tom de Swaan als lid van de Raad van Commissarissen 
NLFI heeft dit besluit mede gebaseerd op de voordracht van de Raad van Commissarissen, 
het gesprek dat NLFI heeft gevoerd met Tom de Swaan en het positieve standpunt van de 
Raad van Medewerkers. 

- Benoeming van Sarah Russell als lid van de Raad van Commissarissen 
NLFI heeft dit besluit mede gebaseerd op de voordracht van de Raad van Commissarissen, 
het gesprek dat NLFI heeft gevoerd met Sarah Russell en het positieve standpunt van de 
Raad van Medewerkers. 

- Machtiging tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van 
aandelen  
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Executive Board en de 
Raad van Commissarissen.  

- Machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten  
NLFI heeft dit besluiten genomen mede gelet op de toelichting van de Executive Board en 
de Raad van Commissarissen.  

- Machtiging tot de inkoop van (certificaten van aandelen) in het eigen aandelenkapitaal van 
ABN AMRO Bank N.V.  
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Executive Board en de 
Raad van Commissarissen. 

- Intrekking van (certificaten van aandelen) in het geplaatste aandelenkapitaal van ABN 
AMRO Bank N.V. 
NLFI heeft dit besluit genomen mede gelet op de toelichting van de Executive Board en de 
Raad van Commissarissen. 
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