
Stemresultaten  
Algemene vergadering van Aandeelhouders Sligro Food Group N.V.  
d.d. 19 maart 2014 
 
Totaal aantal geplaatste aandelen:  44.255.015 
Ingekochte aandelen         555.000 
Maximaal aantal stemmen op AvA  43.700.015 
Aanwezig of vertegenwoordigd op Ava: 38.476.127 (88,0 %) 
 
Agendapunten ter besluitvorming: 
 
4 c. Vaststelling van de jaarrekening 2013 
   aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 38.476.127 
 stemmen voor : 38.476.127  
 stemmen tegen :                 0  
 onthoudingen :                 0  
  
4 d. Vaststelling van de winstverdeling 
   aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 38.476.127 
 stemmen voor : 38.476.127   
 stemmen tegen :                 0 
 onthoudingen :                 0  
 
4 e. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid 
   aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 38.476.127 
 stemmen voor : 38.476.127    
 stemmen tegen :                 0
 onthoudingen :                 0  
 
4 f. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht 
 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 38.476.127  
 stemmen voor : 38.476.127    
 stemmen tegen :                 0  
 onthoudingen :                 0  
 
7.1 Voorstel tot wijziging van de statuten (aanpassing agenderingsrecht) 

Niet in stemming gebracht 
  

7.2 Voorstel tot wijziging van de statuten (overige wijzigingen)  
aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 38.476.127  

 stemmen voor : 36.275.059   
 stemmen tegen :   2.189.950
 onthoudingen :        11.118 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
8. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen 
 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 38.476.127  
 stemmen voor : 38.464.227 
 stemmen tegen :                 0  
 onthoudingen :        11.900  
 
 
9a. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen 
 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 38.476.127  
 stemmen voor : 38.219.270  
 stemmen tegen :        11.118  
 onthoudingen :      245.739 
 
 
9b. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot  beperking of  
         uitsluiting van het voorkeursrecht 
 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 38.476.127  
 stemmen voor : 38.464.989 
 stemmen tegen :        11.138
 onthoudingen :                 0  
 


