
Remuneratierapport

De bezoldiging van de in 2011 werkzame bestuurders van de vennootschap die ten laste van het resultaat is gebracht, 

bedroeg € 1.929 (2010: € 2.144). De bezoldiging kan als volgt worden gespecificeerd:

De korte en lange termijn bonus hebben betrekking op de prestaties in het betreffende jaar. Ze worden uitbetaald in 

het daaropvolgende jaar. Deze bonussen zijn voor 50% (2010: 50%) afhankelijk van de mate waarin de budgettaire 

winstdoel stelling wordt gerealiseerd. Indien minder dan 90% wordt gerealiseerd is er geen bonus, terwijl realisatie van 

de doelstelling tot een korte termijn bonus van 15% (2010: 15%) van het vast salaris leidt. Bij overschrijding van de 

doelstelling neemt de bonus naar rato van de procentuele overschrijding toe. Voor het jaar 2011 is de andere 50%  

afhankelijk van een succesvolle integratie van Sanders Supermarkten inclusief de ingebruikname van de nieuwe  

BS Enschede, de afronding van het project ‘Groot-Amsterdam’ en het bereiken van ruime vooruitgang op de MVO-

agenda. De lange termijn bonus is gelijk aan de korte termijn bonus, maar het nettobedrag daarvan moet besteed 

worden aan de aankoop van aandelen Sligro Food Group, die tenminste vier jaar moeten worden behouden. In het jaar 

2011 zijn de bonussen gebaseerd op 90% van het ‘at-target’-niveau (2010: 55%).

De jaarbeloning voor president-commissaris A. Nühn beloopt € 40 (2010: € 34) en voor elk van de overige commissarissen  

€ 32 (2010: € 29). De beloning is niet afhankelijk van het resultaat. De totale beloning beliep € 136 (2010: € 121). 

Aan commissarissen worden geen opties toegekend. Noch aan bestuurders, noch aan commissarissen zijn leningen,  

voorschotten en/of garanties verstrekt.

Bij aandelen- en optietransacties zijn voor de verkrijgers regels opgesteld ter voorkoming van misbruik van voorkennis. 

Bovendien kunnen alleen transacties in aandelen verricht worden gedurende twee weken na publicatie van de jaar- 

cijfers, de halfjaarcijfers en de aandeelhoudersvergadering en voor zover er in die periode geen sprake is van mogelijke  

voorkennis.

(x € 1.000)

K.M. Slippens J.H.F. Pardoel
H.L. van  

Rozendaal J.H. Peterse Totaal

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Vast salaris 344 339 305 300 305 300 50 300 1.004 1.239

Korte termijn bonus 94 56 83 49 83 49 0 49 260 203

Lange termijn bonus 94 56 83 49 83 49 0 49 260 203

Pensioenpremie 79 78 80 79 95 91 13 79 267 327

Waarde opties 46 43 46 43 46 43 0 43 138 172 

Totaal 657 572 597 520 612 532 63 520 1.929 2.144 
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Het verloop van het aandelenbezit van de huidige bestuurders kan als volgt weergegeven worden:

De commissarissen bezitten geen aandelen of opties in de vennootschap.

Uitoefenkoers
K.M. 

Slippens
J.H.F. 

Pardoel
H.L. van  

Rozendaal 

Stand begin boekjaar 82.303 5.289 155.714

Aankoop 2.283 1.608 2.417

Verkoop 0 0 0

Stand einde boekjaar 84.586 6.897 158.131

   

Aantal toegekende en uitstaande opties:

looptijd tot 1 april 2014 24,06 9.600 9.600 9.600

looptijd tot 1 april 2015 23,62 9.800 9.800 9.800

Stand einde boekjaar 19.400 19.400 19.400


