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OBAM N.V. 
Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021 
Digitaal gehouden op 18 mei 2021 
 
 
AANWEZIG 

• Jhr. R.W.F van Tets (voorzitter raad van commissarissen OBAM N.V.) 

• Dhr. A.H. Lundqvist (commissaris OBAM N.V.) 

• Mw. M. Tiemstra (commissaris OBAM N.V.) 

• Dhr. L. Meijaard (beoogd commissaris OBAM N.V.) 

• Dhr. S.H.W. Zondag (CEO/CIO OBAM Investment Management B.V.) 

• Dhr. I. Habets (CFRO OBAM Investment Management B.V.) 

• Mw. S. Swaak (secretaris) 

• Dhr. Knijnenburg (partner Ernst & Young Accountants LLP) 

Evenals twee aandeelhouders en vijf gasten.  

AGENDA 

1. Opening 

2. Vaststelling notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 juni 2020 

3. Bestuursverslag over het boekjaar 2020 en preadvies van de Raad van Commissarissen 

4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 

5. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2020 

6. Het verlenen van décharge aan de huidige en voormalige leden van de directie van OBAM N.V. voor het 
gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2020 

7. Het verlenen van décharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het toezicht op het door de 
directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken van OBAM N.V. gedurende het boekjaar 2020 

8. Aftreden jonkheer R.W.F. van Tets als lid van de raad van commissarissen en voorstel tot (her)benoeming 
leden van de raad van commissarissen 

a. Herbenoeming de heer A.H. Lundqvist 

b. Benoeming de heer L. Meijaard 

9. Vaststelling beloning raad van commissarissen 

10. Mededelingen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  
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AGENDAPUNT 1 
OPENING 

De voorzitter, jonkheer R.W.F. van Tets, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter licht 
toe dat deze vergadering een bijzonder karakter heeft als gevolg van de COVID-19 pandemie. De directie en de 
raad van commissarissen hebben gekozen voor een virtuele aandeelhoudersvergadering in overeenstemming met 
de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. 

De voorzitter stelt de commissarissen van OBAM N.V. voor die deelnemen aan deze virtuele vergadering, alsmede 
de twee bestuurders van OBAM Investment Management B.V., de directie en beheerder van OBAM N.V. 

De voorzitter verwelkomt de heer M. Knijnenburg, associate partner bij Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & 
Young Accountants LLP was als externe accountant voor het boekjaar 2020 verantwoordelijk voor de voor de 
controle van de administratie en verslaggeving van OBAM N.V. De voorzitter nodigt de aandeelhouders uit via 
hem vragen te stellen aan de heer Knijnenburg die verband houden met voornoemde controle. 

De voorzitter verzoekt mevrouw S. Swaak als secretaris van de vergadering op te treden en de notulen van deze 
vergadering op te stellen.  

De vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig artikel 21 van de statuten door plaatsing van een advertentie 
in Het Financieel Dagblad. De advertentie is geplaatst in de editie van 6 april 2021. Bij het oproepen tot deze 
vergadering zijn de statutaire regels en de wettelijke voorschriften toegepast, zodat in deze vergadering 
rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. 

De voorzitter meldt dat de directie dit jaar één steminstructie heeft ontvangen. De voorzitter meldt dat, met 
inachtneming van de registratielijst en de ontvangen steminstructie, 11,2% van het bij derden geplaatst kapitaal ter 
vergadering vertegenwoordigd is. Zij vertegenwoordigen 1.145.286 stemmen ter vergadering. 

Tot slot, licht de voorzitter de procedurele gang van zaken toe tijdens deze virtuele vergadering. De voorzitter 
attendeert de aanwezigen op het feit dat op deze vergadering de Virtuele Meeting Policy van toepassing is en dat 
de vergadering wordt opgenomen ten behoeve van het opstellen van de notulen. De opname wordt na afronding 
van de notulen verwijderd.  

AGENDAPUNT 2 
VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 11 JUNI 
2020 

De voorzitter informeert de vergadering dat de conceptnotulen van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouder van 11 juni 2020 zijn gepubliceerd op de website www.obam.nl en via het elektronisch 
stemplatform van ING Bank N.V. en dat deze dienen te worden vastgesteld door de vergadering. 

Er zijn geen vragen over dit agendapunt ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft geen 
opmerkingen of vragen ten aanzien van deze notulen. De notulen van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 11 juni 2020 worden, met unanimiteit van stemmen, door de vergadering vastgesteld. 

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 juni 2020 zullen buiten vergadering worden 
getekend door de voorzitter en de secretaris.  
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AGENDAPUNT 3 
BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2020 EN PREADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De voorzitter licht toe dat 2020 een bijzonder jaar was. Voor het fonds is de cirkel weer rond. Het fonds heeft 
over de afgelopen jaren onderdeel uitgemaakt van het aanbod van de Fortis en BNP Paribas bankinstellingen, 
maar na de verzelfstandiging van de beheerorgansatie op 1 juli 2020 staat het beheer van OBAM N.V. wederom 
op eigen benen, net zoals het ooit is begonnen. Op 1 juli 2020 is het beheer van OBAM N.V. overgedragen van 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. aan OBAM Investment Management B.V.  

De voorzitter geeft het woord aan de heer S.H.W. Zondag voor een presentatie over de beleggingsresultaten en 
het gevoerde beleid over het boekjaar 2020. De presentatie geeft eerst een overzicht van de ontwikkelingen 
gedurende het afgelopen jaar op de wereldwijde aandelenmarkten. Vervolgens wordt een overzicht 
gepresenteerd van het OBAM rendement over het boekjaar 2020 en 2021 YTD. Tot slot wordt stil gestaan bij het 
gevoerde beleid en een aantal hoogtepunten gedurende het boekjaar 2020. 

Overzicht wereldwijde aandelenmarkten 

Het beursjaar 2020 werd hoofdzakelijk gedomineerd door de snelle uitbraak van de COVID-19 pandemie in 
februari/maart 2020 . De COVID-19 pandemie, met alle gezondheid en economische onzekerheden, heeft de 
aandelenmarkten wereldwijd fors geraakt. Wereldwijde beursrendementen lieten over de periode februari/maart 
2020 forse en snelle correcties zien van gemiddeld circa -30%. 

Na het dieptepunt op de aandelenmarkten op 23 maart 2020, zijn de aandelenmarkten aan een herstel begonnen.. 
Dit herstel kan worden verklaard door de talrijke economische steunmaatregelen van overheden en centrale 
banken. Nadat de aandelenmarkten in de herfst van 2020 weer waren teruggezakt, lieten de aandelenmarkten 
vanaf november een forse stijging zien. Onder andere de eerste positieve signalen inzake de ontwikkeling van 
diverse coronavaccins droegen daar aan bij. Maar deze stijging werd ook veroorzaakt door nieuws omtrent de 
verkiezingen in de Verenigde Staten. Daar waar in eerste instantie werd gedacht dat de aandelenmarkten vooral 
goed zouden reageren op een overwinning van Donald Trump, bleken de aandelenmarkten toch ook positief te 
reageren op een overwinning van de democratische kandidaat Biden.  

Wij zien grote verschillen in de sectorrendementen over het boekjaar 2020. Sectoren als informatietechnologie, 
communicatiediensten en duurzame consumentengoederen presenteerden aanzienlijk beter dan het 
indexgemiddelde. Deze sectoren hebben onder andere bovenmatig geprofiteerd van voortgaande trends zoals 
digitalisering en e-commerce die door de COVID-19 pandemie duidelijk zijn versneld. Sectoren zoals de financiële 
dienstverlening, energie en vastgoed bleven achter, omdat deze sectoren werden beïnvloed door respectievelijke 
forse economische neergang, lagere rentetarieven, de een sterke daling van de olieprijs.   

Op regioniveau zijn er ook grote verschillen te onderkennen. De regio’s Asia Pacific (ex-Japan) en Noord-Amerika 
hebben vooral geprofiteerd van het belang en versnelde groeivooruitzichten van technologiebedrijven. De 
Europese markt bleef in 2020 achter, door onder andere strenge lock-down maatregelen en een blootstelling 
aan meer traditionele sectoren zoals banken, energie en de automobielindustrie.  
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OBAM rendement1 

Het fonds heeft in maart 2020 in eerste instantie ook de gevolgen ondervonden van de uitbraak van de COVID-
19 pandemie. Als actieve manager met een focus op kwaliteitsbedrijven konden wij echter snel, en effectief 
profiteren van de over de gehele linie dalende aandelenkoersen/-waarderingen. Daarnaast was er de 
bijkomstigheid dat de cashpositie in OBAM N.V. relatief vrij hoog was op het moment dat markten fors 
corrigeerden. Hierdoor was het OBAM-team in staat om meerdere kwaliteitsbedrijven tegen een zeer 
aantrekkelijke waardering aan te kopen. Ultimo 2020 laat OBAM N.V. een duidelijk hoger rendement zien dan de 
referentiebenchmark (MSCI All Countries World Index).  

In de eerste helft van 2021 heeft OBAM N.V. deze lijn doorgezet. OBAM N.V. presteert na een periode van vier 
maanden boven de referentiebenchmark.  De heer Zondag benadrukt hierbij dat OBAM N.V. zeker geen 
kortetermijn belegger is, maar belegt met een beleggingshorizon van drie tot vijf jaar. Wanneer wordt gekeken 
naar het behaalde rendement over een periode van vijf jaar, dan presteert OBAM N.V. wederom beter dan de 
referentiebenchmark. Dit laat zien dat OBAM N.V. met haar consistente kwaliteits-groei-beleggingsstijl 
bovengemiddelde fondsresultaten kan behalen in zowel opgaande als neergaande markten. Tot slot staat de heer 
Zondag stil bij het risico-rendementsprofiel van OBAM N.V. 

Gevoerde beleid en positionering 

De heer Zondag geeft aan dat het beleggingsbeleid niet is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren OBAM 
N.V. blijft continu op zoek naar kwaliteitsbedrijven met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. Daarna wordt 
gekeken naar het factorrisico in regio-, sector- en industrie-allocaties. OBAM N.V. profiteert van een actief beleid 
in volatiele markten. Hier ligt de kracht en het voordeel van een actieve manager. 

Er is blijvend groeiende aandacht voor ESG (Environmental (milieu) Social (maatschappelijk) en Governance 
(bestuurlijk). Daarbij focussen we niet alleen op ESG-risico’s maar ook op hoe diverse ESG kenmerken actief 
waarde kunnen toevoegen aan een bedrijf. Dat ESG een belangrijk selectiecriterium is in het beleggingsproces, 
resulteert ondermeer in de hoogste ESG-rating van Morningstar (momenteel vijf globes).  

Tenslotte heeft OBAM N.V. – net als verleden jaar - een focus op duurzame lange termijn investmenttrends. 
OBAM speelt al langere tijd in op meerdere structurele investmenttrends. Deze trends zijn te verdelen in een 
aantal megatrends (kapstoktrends) zoals digitalisering van de wereld, robotisering en automatisering, vergrijzing 
van de consument en energietransitie.  

De heer Zondag gaat vervolgens in op de positionering per ultimo 2020. De grootste overwegingen zijn te vinden 
in de sectoren informatietechnologie en zowel in duurzame als niet duurzame consumentengoederen. In financials 
heeft het fonds een duidelijke onderweging. Daarnaast heeft OBAM N.V. de principiële en fundamentele keuze 
gemaakt om niet te investeren in fossiele brandstoffen, maar om te focussen op hernieuwbare energie passend 
bij het duurzaamheidsbeleid. Uit de geografische verdeling blijkt dat het fonds een flink overwogen positie heeft 
in Europa (als gevolg van aandelenselectie) tegenover een licht onderwogen positie in Noord-Amerika. 

De focus binnen de portefeuille ligt op unieke en leidende kwaliteitsbedrijven met hoge interne kasstroom 

 

1 Let op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor OBAM 
N.V. zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met meer informatie over het product, de kosten en de risico’s. 
Het prospectus en de EBI zijn te vinden op onze website: www.obam.nl en kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.  

http://www.obam.nl/
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rendement profielen. Deze bedrijfsmodellenkunnen ook consistent bovengemiddelde bedrijfsprestaties zien die 
niet perse afhankelijk zijn van macro economische ontwikkelingen of politieke events.  

OBAM hoogtepunten 

De heer Zondag sluit de presentatie af door stil te staan bij het hoogtepunt van OBAM N.V. gedurende het 
afgelopen boekjaar: de verzelfstandiging van de beheerorganisatie. Daarbij is ook veel aandacht besteed aan re-
branding en de OBAM website. 

De voorzitter dankt de heer Zondag voor zijn presentatie en geeft aan dat er geen vragen over dit agendapunt 
zijn ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft de volgende vragen gesteld naar aanleiding 
van de presentatie: 

• De vergadering constateert een trend op uitstroom van aandeelhouders (outflow). De vergadering vraagt 
hoe OBAM N.V. voornemens is deze outflow te mitigeren? 

De heer Zondag licht toe dat een gedeelte van deze outflow wordt veroorzaakt door het aflopen van 
beleggingsverzekeringsproducten waarin OBAM N.V. is opgenomen in de onderliggende beleggings-
portefeuille. Deze structurele outflow laat zich moeilijk mitigeren. De heer Zondag geeft aan dat de 
incidentele outflow het afgelopen half jaar aanzienlijk minder is geweest dan voorgaande jaren. Onder andere 
de marketing en sales inspanningen die zijn verricht na de verzelfstandiging van de beheerorganisatie hebben 
hier aan bijgedragen. OBAM N.V. is voornemens om zich ook de komende jaren meer te focussen op 
profilering, marketing en sales activiteiten. 

• De vergadering vraagt hoe de verzelfstandiging van de beheerorganisatie bevalt? 

De heer Zondag geeft aan dat alle professionals werkzaam voor de beheerorgansatie door de 
verzelfstandiging volledig toegewijd zijn en zich volledig kunnen focussen op het fonds. De nieuwe 
beheerorganisatie heeft toegang tot dezelfde resources als de vorige beheerder. Tot slot kan door de platte 
organisatiestructuur snel en effectief worden geschakeld wat vooral in tijden van volatiele markten erg 
belangrijk is.  

• De vergadering constateert een trend van passief beleggen. Daarentegen hanteert OBAM N.V. een actieve 
beleggingsstijl. De vergadering vraagt hoe OBAM N.V. voornemens is zich tegen deze trend te verweren? 

De heer Zondag erkent dat passief beleggen de afgelopen jaren inderdaad populair is geweest. De heer 
Zondag is echter van mening dat een actieve beleggingsstijl voor bepaalde beleggingsfondsen al jarenlang 
zijn meerwaarde heeft laten zien en ook tijdens de COVID-19 pandemie. Door de actieve beleggingsstijl was 
OBAM N.V. in staat beter en scherper te anticiperen op volatiele aandelenmarkten dan beleggingsfondsen 
met een passieve beleggingsstijl.  

• De vergadering constateert dat op 10 maart 2021 de Sustainable Investment Disclosure Regulation in werking 
is getreden. Op basis van deze wet- en regelgeving dienen beleggingsfondsen zichzelf te kwalificeren als grijs 
(“artikel 6”), licht groen (“artikel 8”) of donkergroen fonds (“artikel 9”). De vergadering vraagt hoe OBAM 
N.V. zichzelf kwalificeert? 

De heer Zondag antwoordt dat OBAM kwalificeert als licht groen fonds (“artikel 8”). Dit betekent dat OBAM 
N.V. ecologische en sociale kenmerken promoot, op voorwaarde dat de bedrijven waarin wordt belegd 
praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.  
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AGENDAPUNT 4 
VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2020 

De voorzitter informeert de vergadering dat het jaarverslag 2020 beschikbaar is gesteld via onder andere de 
website www.obam.nl en het elektronisch stemplatform van ING Bank N.V. De jaarrekening is opgesteld door de 
directie van OBAM N.V. Ernst & Young Accountants LLP heeft voorts een goedkeurende verklaring afgegeven.  

De voorzitter informeert de vergadering dat de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
dient te worden vastgesteld. De overige onderdelen van het jaarverslag, te weten het bestuursverslag, bericht 
van de RvC en de overige gegevens, hoeven niet ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders te worden voorgelegd. Het staat aandeelhouders uiteraard vrij ook vragen te stellen of 
opmerkingen te maken over de overige onderdelen van het jaarverslag. 

Er zijn geen vragen over dit agendapunt ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft geen 
vragen ten aanzien van de jaarrekening over het boekjaar 2020. De jaarrekening over het boekjaar 2020 wordt, 
met unanimiteit van stemmen, vastgesteld. 

AGENDAPUNT 5 
VASTSTELLING VAN HET DIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2020 

De voorzitter licht toe dat de directie voorstelt een slotdividend van EUR 1,25 per aandeel vast te stellen. De raad 
van commissarissen heeft ingestemd met dit voorstel. 

Er zijn geen vragen over dit agendapunt ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft geen 
vragen ten aanzien van het dividendvoorstel. Het slotdividend voor het boekjaar 2020 wordt, met unanimiteit van 
stemmen, vastgesteld op EUR 1,25 per aandeel. 

AGENDAPUNT 6 
HET VERLENEN VAN DÉCHARGE AAN DE HUIDIGE EN VOORMALIGE LEDEN VAN DE DIRECTIE VAN 
OBAM N.V. VOOR HET GEVOERDE BESTUUR GEDURENDE HET BOEKJAAR 2020 

Er zijn geen vragen over dit agendapunt ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft geen 
vragen ten aanzien van het voorstel tot het verlenen van décharge aan de huidige en voormalige leden van de 
directie van OBAM N.V. De vergadering verleent met unanimiteit van stemmen, décharge aan de huidige en 
voormalige leden van de directie van OBAM N.V. voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2020. 

AGENDAPUNT 7 
HET VERLENEN VAN DÉCHARGE AAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VOOR HET 
TOEZICHT OP HET DOOR DIRECTIE GEVOERDE BELEID EN OP DE ALGEMENE GANG VAN ZAKEN VAN 
OBAM N.V. GEDURENDE HET BOEKJAAR 2020 

Er zijn geen vragen over dit agendapunt ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft geen 
vragen ten aanzien van het voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de raad van commissarissen. 
De vergadering verleent met unanimiteit van stemmen, décharge aan de leden van de raad van commissarissen 
voor het toezicht op het door directie gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken van OBAM N.V. 
gedurende het boekjaar 2020. 

  



  

7 | P a g i n a  

AGENDAPUNT 8 
AFTREDEN JONKHEER R.W.F. VAN TETS ALS VOORZITTER EN LID VAN DE RAAD VAN 
COMMISSARISSEN EN VOORSTEL TOT (HER)BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN 
COMMISSARISSEN 

De voorzitter licht toe dat hij tussentijds zal aftreden als voorzitter en lid van de raad van commissarissen. 
Mevrouw M. Tiemstra zal jonkheer R.W.F. van Tets opvolgen als voorzitter van de raad van commissarissen. De 
raad van commissarissen, directie en de prioriteitsaandeelhouder hebben in onderling overleg besloten om de 
omvang van de raad van commissarissen gelijk te houden. Derhalve is er een functie binnen de raad van 
commissarissen vacant. Uit hoofde van artikel 18 lid 4 van de statuten draagt de prioriteitsaandeelhouder de heer 
L. Meijaard voor ter vervulling van deze vacature. De voorzitter informeert de vergadering dat de benoeming van 
mevrouw M. Tiemstra als voorzitter van de raad van commissarissen niet ter vaststelling aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders hoeft te worden voorgelegd, aangezien de raad van commissarissen volgens de 
statuten uit haar eigen midden een voorzitter mag aanwijzen.  

De voorzitter licht toe dat daarnaast de heer A.H. Lundqvist aftreedt volgens het rooster van aftreden en zich 
herkiesbaar heeft gesteld voor een zittingsperiode van nog eens twee jaar. Uit hoofde van artikel 18 lid 4 van de 
stelt de prioriteitsaandeelhouder voor de heer A.H. Lundqvist te herbenoemen voor een periode van twee jaar. 
De voorzitter licht toe dat is gekozen voor een voorgestelde benoemingstermijn van twee jaar, omdat OBAM N.V. 
als beursgenoteerde onderneming wenst aan te sluiten bij de herbenoemingstermijnen zoals uiteengezet in de 
Nederlandse Corporate Governance Code. De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft als best 
practice voor een tweede herbenoemingstermijn vast te stellen voor twee jaar, die daarna met maximaal twee 
jaar kan worden verlengd.  

Agendapunt 8A 
Herbenoeming de heer A.H. Lundqvist 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de heer A.H. Lundqvist te herbenoemen 
voor een periode van twee jaar eindigend op de datum waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
wordt gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2022 wordt behandeld. 

Er zijn geen vragen over dit agendapunt ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft geen 
vragen ten aanzien van het voorstel tot herbenoeming van de heer A.H. Lundqvist als commissaris. De vergadering 
herbenoemt, met unanimiteit van stemmen, de heer A.H. Lundqvist als lid van de raad van commissarissen van 
OBAM N.V. voor een periode van twee jaar eindigend op de datum waarop de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders wordt gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2022 wordt behandeld. 

Agendapunt 8B 
Benoeming de heer L. Meijaard 

Aan deze vergadering wordt voorgesteld de heer L. Meijaard per vandaag te benoemen als commissaris voor een 
periode van vier jaar eindigend op de datum waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt 
gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2024 wordt behandeld. De AFM heeft aangegeven geen 
bezwaar te hebben tegen een eventuele benoeming van de heer L. Meijaard als commissaris. 

Er zijn geen vragen over dit agendapunt ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft geen 
vragen ten aanzien van het voorstel tot benoeming van de heer L. Meijaard als commissaris. De vergadering 
benoemt de heer Meijaard, met unanimiteit van stemmen, tot lid van de raad van commissarissen van OBAM N.V. 
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voor een periode van vier jaar eindigend op de datum waarop de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
wordt gehouden waarin de jaarrekening over het boekjaar 2024 wordt behandeld. 

AGENDAPUNT 9 
VASTSTELLING BELONING RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De voorzitter informeert de vergadering dat de huidige vergoeding al enige jaren (10 jaar) geleden is vastgesteld 
en tussentijds niet meer geïndexeerd. Derhalve om een marktconforme vergoeding te borgen stelt de 
prioriteitsaandeelhouder, op grond van artikel 18 lid 16 van de statuten, voor om de beloning van reguliere leden 
van de raad van commissarissen te verhogen van maximaal EUR 20.000 naar EUR 25.000 per jaar en de beloning 
voor de voorzitter te verhogen van maximaal EUR 23.000 naar EUR 25.000 per jaar. Deze kosten komen 
rechtstreeks ten laste van het vermogen van OBAM N.V. 

Er zijn geen vragen over dit agendapunt ingediend voorafgaand aan de vergadering. De vergadering heeft geen 
vragen ten aanzien van het voorstel. De vergadering stelt, met unanimiteit van stemmen, de beloning van de raad 
van commissarissen van OBAM N.V. vast op maximaal EUR 25.000 per jaar.  

AGENDAPUNT 10 
MEDEDELINGEN 

Er zijn geen mededelingen vanuit de directie, tevens beheerder van OBAM N.V. noch vanuit de raad van 
commissarissen van OBAM N.V.  

AGENDAPUNT 11 
RONDVRAAG 

De voorzitter stelt aanwezigen in de gelegenheid om gebruik te maken van de rondvraag. 

Mevrouw M. Tiemstra en de heer S.H.W. Zondag spreken namens de raad van commissarissen respectievelijk de 
directie van OBAM N.V. hun dankwoord uit richting jonkheer R.W.F. van Tets. Zij bedanken hem zeer hartelijk voor 
zijn altijd hoog gewaardeerde visie, raad en daad en inzet, hoge mate van betrokkenheid en de erg plezieringe 
samenwerking over de afgelopen 10 jaren bij OBAM N.V. 

AGENDAPUNT 12 
SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering nadat hij de aanwezige aandeelhouders en de overige aanwezigen heeft bedankt 
voor hun deelname aan deze virtuele vergadering.  

 

 


