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Besluiten genomen door de Algemene Vergadering  
van 21 april 2021 

 
 

Tijdens de Algemene Vergadering van Accell Group N.V., gehouden op 21 april 2021 via webcast, zijn 
de volgende besluiten genomen: 
 
 
Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen: 
 
Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 24 maart 2021 (Registratiedatum): 26.822.681  
Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden:     16.992.553 
Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden:      63,4% 
 
 
Agendapunten ter besluitvorming:  
 
2b. Bezoldigingsverslag 2020 Raad van Bestuur 
 

voor  : 97,4 % van de uitgebrachte stemmen (16.542.437) 
onthouding :   0,5 % van de uitgebrachte stemmen (88.540) 
tegen  :   2,1 % van de uitgebrachte stemmen (361.576) 
 

2c. Bezoldigingsverslag 2020 Raad van Commissarissen 
 

voor  : 99,4 % van de uitgebrachte stemmen (16.883.925) 
onthouding :   0,5 % van de uitgebrachte stemmen (88.540) 
tegen  :   0,1 % van de uitgebrachte stemmen (20.088) 

 
04. Vaststelling van de Jaarrekening 2020 
             
 voor : 99,2 % van de uitgebrachte stemmen (16.861.844) 

onthouding :   0,8 % van de uitgebrachte stemmen (130.605) 
tegen :   0,0 % van de uitgebrachte stemmen (104) 

 
6a. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in boekjaar 2020 

gevoerde bestuur 
  
 voor  : 98,8 % van de uitgebrachte stemmen (16.782.210) 

onthouding :   0,8 % van de uitgebrachte stemmen (139.073) 
tegen  :   0,4 % van de uitgebrachte stemmen (71.270) 
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6b. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in boekjaar 2020 
gehouden toezicht 

  
 voor : 98,8 % van de uitgebrachte stemmen (16.782.210) 

onthouding :    0,8 % van de uitgebrachte stemmen (139.073) 
tegen :   0,4 % van de uitgebrachte stemmen (71.270) 

 
7b. Benoeming van de heer L. Volatier tot lid van de Raad van Commissarissen 
  
 voor : 99,2 % van de uitgebrachte stemmen (16.858.443) 

onthouding :   0,8 % van de uitgebrachte stemmen (134.110) 
tegen :   0,0 % van de uitgebrachte stemmen (0)  

 
7c. Benoeming van mevrouw E.H. van Wiechen tot lid van de Raad van Commissarissen  
  
 voor : 99,2 % van de uitgebrachte stemmen (16.855.509) 

onthouding :   0,6 % van de uitgebrachte stemmen (109.390) 
tegen :   0,2 % van de uitgebrachte stemmen (27.654)  

 
8. Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 
  
 voor : 99,1 % van de uitgebrachte stemmen (16.843.859) 

onthouding :   0,4 % van de uitgebrachte stemmen (79.922) 
tegen :   0,5 % van de uitgebrachte stemmen (68.772) 
 

9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen Accell Group N.V. 
  
 voor : 99,3 % van de uitgebrachte stemmen (16.867.883) 

onthouding :    0,6 % van de uitgebrachte stemmen (99.879) 
tegen :    0,1 % van de uitgebrachte stemmen (24.791) 
 

10a. Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (of 
tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) 

  
 voor : 99,3 % van de uitgebrachte stemmen (16.873.103) 

onthouding :   0,5 % van de uitgebrachte stemmen (79.962) 
tegen :   0,2 % van de uitgebrachte stemmen (39.488) 
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10b. Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het 
voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (of bij het verlenen van rechten tot het nemen 
van gewone aandelen) 

  
 voor : 98,1 % van de uitgebrachte stemmen (16.674.480) 

onthouding :   0,9 % van de uitgebrachte stemmen (151.128) 
tegen :   1,0 % van de uitgebrachte stemmen (166.945) 
 

 
 

* * * 
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