
 

 

 
 

Stemresultaten  

Algemene vergadering van Aandeelhouders Sligro Food Group N.V.  

d.d. 23 maart 2016 
 

Totaal aantal geplaatste aandelen:  44.255.015 

Ingekochte aandelen         465.000 

Maximaal aantal stemmen op AvA  43.790.015 

Aanwezig of vertegenwoordigd op Ava: 37.474.531 (85,6 %) 

 

Agendapunten ter besluitvorming: 

 

4 b. Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid 

   aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531  

 stemmen tegen :                 0  

 onthoudingen :                 0  

 

4 d. Vaststelling van de jaarrekening 2015 

   aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531  

 stemmen tegen :                 0  

 onthoudingen :                 0  

  

4 f. Vaststelling van de winstverdeling over 2015 

   aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531  

 stemmen tegen :                 0 

 onthoudingen :                 0  

 

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

   aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531    

 stemmen tegen :                 0 

 onthoudingen :                 0  

 

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

 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531    

 stemmen tegen :                 0  

 onthoudingen :                 0  

 



5 a   Herbenoeming van de heer B.E. Karis tot commissaris van  

        Sligro Food Group N.V. 

 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531    

 stemmen tegen :                 0  

 onthoudingen :                 0  

 

5 b   Benoeming van mevrouw M.E.B. van Leeuwen tot commissaris  

       van Sligro Food Group N.V. 

 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531    

 stemmen tegen :                 0  

 onthoudingen :                 0  

 

5 c   Benoeming van de heer F. Rijna tot commissaris van  

       Sligro Food Group N.V. 

 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531    

 stemmen tegen :                 0  

 onthoudingen :                 0  

 

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

 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 37.474.531 

 stemmen tegen :                 0  

 onthoudingen :                 0  

 

7a. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen 

 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 36.594.841  

 stemmen tegen :      879.690  

 onthoudingen :                 0 

 

7b. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot  beperking of  

         uitsluiting van het voorkeursrecht 

 aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 37.474.531 

 stemmen voor : 36.595.873 

 stemmen tegen :      878.658 

 onthoudingen :                 0  

 


