
 
 

 

 

Stemresultaten Algemene vergadering van Aandeelhouders Sligro 

Food Group N.V. d.d. 17 maart 2010 
  

Totaal aantal geplaatste aandelen:          44.255.015 

Aanwezig of vertegenwoordigd op Ava:    31.332.270  (70,79%) 

  

Agendapunten ter besluitvorming: 

  

4 a.  Vaststelling van de jaarrekening 2009 

            voor                   :        100% van de uitgebrachte stemmen 

             tegen                :        0% van de uitgebrachte stemmen 

            onthouding        :        0 % van de uitgebrachte stemmen 

4 b.  Vaststelling van de winstverdeling 

             voor                   :        100 % van de uitgebrachte stemmen 

            tegen                :        0 % van de uitgebrachte stemmen 

            onthouding        :        0 % van de uitgebrachte stemmen 

4 c.  Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid 

             voor                  :        99,99 % van de uitgebrachte stemmen 

             tegen                :        0,01 % van de uitgebrachte stemmen 

            onthouding         :        0 % van de uitgebrachte stemmen 

4d.  Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht 

            voor                   :        99,99 % van de uitgebrachte stemmen 

             tegen                 :        0,01 % van de uitgebrachte stemmen 

           onthouding         :        0 % van de uitgebrachte stemmen 

6     Bezoldigingsbeleid: invoering aandelen/optieregeling 

voor                  :        99,11 % van de uitgebrachte stemmen 

tegen                 :        0,88 % van de uitgebrachte stemmen 

              onthouding        :        0,01 % van de uitgebrachte stemmen 

7.    Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen 

            voor                   :        100 % van de uitgebrachte stemmen 

            tegen                 :        0 % van de uitgebrachte stemmen 

            onthouding        :        0 % van de uitgebrachte stemmen 

8a.   Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen 

            voor                   :        99,98 % van de uitgebrachte stemmen 

             tegen                 :        0,02 % van de uitgebrachte stemmen 

             onthouding         :        0 % van de uitgebrachte stemmen 

  

8b.  Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht 

             voor                   :        99,93 % van de uitgebrachte stemmen 

             tegen                 :        0,07 % van de uitgebrachte stemmen 

           onthouding         :        0 % van de uitgebrachte stemmen 


