CORPORATE GOVERNANCE
VERKLARING
Deze verklaring is opgenomen uit hoofde van artikel 2a Besluit inhoud bestuursverslag en is tevens elektronisch
voor het publiek beschikbaar via de website sligrofoodgroup.nl bij het onderdeel Corporate Governance.
Voor de mededelingen in deze verklaring als bedoeld in artikelen 3, 3a en 3b Besluit inhoud bestuursverslag
wordt verwezen naar de relevante vindplaatsen in het directieverslag 2019. De volgende mededelingen dienen
als hier ingelast en herhaald te worden beschouwd:
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

naleving principes en best practice bepalingen Code (pagina 72 ‘Corporate Governance’). De
Corporate Governance Code 2016 is beschikbaar via de website sligrofoodgroup.nl bij het onderdeel
Corporate Governance;
de belangrijkste kenmerken van het beheersen controlesysteem in verband met het proces van
financiële verslaggeving van de Groep (pagina 41 ‘Risicobeheersings- en controlesystemen’);
het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste bevoegdheden en de
rechten van de aandeelhouders en hoe deze kunnen worden uitgeoefend (pagina 71 ‘Algemene
Vergadering van Aandeelhouders’);
de samenstelling en het functioneren van de Directie (pagina 63 ‘Personalia’, pagina 71 ‘Directie’,
pagina 69 ‘Arbeidsvoorwaarden Directie’);
het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van de Directie en de Raad van
Commissarissen (pagina 23);
de samenstelling en het functioneren van de Raad van Commissarissen en de commissies (pagina 64
‘Personalia’, pagina 65 ‘Bericht van de Raad van Commissarissen’);
de regels voor de benoeming en vervanging van de leden van de Directie en de Raad van
Commissarissen (pagina 71 ‘Directie’, pagina 71 ‘Raad van Commissarissen’);
de regels voor de wijziging van de statuten van de vennootschap (pagina 71 ‘Algemene Vergadering
van Aandeelhouders’);
de bevoegdheden van de Directie voor wat betreft de mogelijkheid tot uitgifte of inkoop van aandelen
(pagina 71 ‘Algemene Vergadering van Aandeelhouders’);
de ‘change of control’ bepalingen in belangrijke contracten: er is een change of control-bepaling
opgenomen in de op pagina 118 bedoelde leningen;
de transacties met verbonden partijen (pagina 71 ‘Corporate Governance’ en pagina 123 ‘Verbonden
partijen’).

Voor zover van toepassing is hieronder tevens de informatie opgenomen als bedoeld in het Besluit artikel 10
Overname richtlijn:
■
de kapitaalstructuur van de vennootschap, het bestaan van verschillende soorten aandelen en de
daaraan verbonden rechten en plichten en het percentage van het geplaatste kapitaal dat door elke
soort wordt vertegenwoordigd (toelichting 21 Eigen Vermogen, pagina 116 van de jaarrekening);
■
elke beperking door de vennootschap van de overdracht van aandelen of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen (pagina 72 Corporate Governance);
■
het mechanisme voor de controle van een regeling, die rechten toekent aan werknemers om aandelen
in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen, wanneer
de controle niet rechtstreeks door de werknemers wordt uitgeoefend (toelichting H.5
Personeelsbeloningen, pagina 90 van de jaarrekening);
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■
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elke beperking van stemrecht, termijnen voor de uitoefening van stemrecht en de uitgifte, met
medewerking van de vennootschap, van certificaten van aandelen (pagina 71 Corporate Governance);
de voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen en wijziging
van de statuten (pagina 71 Corporate Governance);
de bevoegdheden van het bestuur, in het bijzonder tot de uitgifte van aandelen van de vennootschap
en de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap (pagina 71 Corporate Governance);
belangrijke overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en die tot stand komen, worden
gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van zeggenschap over de
vennootschap nadat een openbaar bod in de zin van de Wet op het financieel toezicht is uitgebracht,
alsmede de gevolgen van die overeenkomsten, tenzij de overeenkomsten of gevolgen zodanig van
aard zijn dat de vennootschap door de mededeling ernstig wordt geschaad (pagina 118 van de
jaarrekening.
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