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Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
SIF HOLDING N.V. (“Sif”)

Datum:

31 augustus 2018

Locatie:

Kantoor Sif Holding N.V. Mijnheerkensweg 36, Roermond

Tijd:

09.30 uur

Aanwezig:

Leon Verweij, Agnes van den Berg, Fred van Beers, André Jorna
(gemachtigde namens VEB)

1. Opening
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) wordt overeenkomstig artikel 26 van
de statuten van Sif Holding N.V. voorgezeten door Leon Verweij, lid van de Executive Board
tevens CFO en waarnemend CEO van Sif. Hij heet de aanwezigen van harte welkom op de
algemene vergadering van aandeelhouders van Sif Holding N.V.
De voorzitter leidt deze vergadering en conform artikel 26.2 van de statuten van Sif Holding
wijst de voorzitter mevrouw Agnes van den Berg aan om als secretaris op te treden en de
verhandelingen op deze algemene vergadering te notuleren. Het streven is om de notulen
binnen 4 weken na heden op de website van Sif te plaatsen.
Deze vergadering vindt plaats ten kantore van de vennootschap in Roermond. De voorzitter
wijst de aanwezigen op de veiligheidsprocedures en –instructies.
Deze vergadering is aangekondigd en vergadergerechtigden van Sif Holding zijn
opgeroepen via een aankondiging op de website van de onderneming op 19 juli 2018. Alle
houders van aandelen Sif zijn in de gelegenheid gesteld om online hun stem uit te brengen
en een steminstructie te geven. Per datum van oproeping en heden staan in totaal
25.501.356 aandelen uit.
4 houders van aandelen hebben zich aangemeld voor deze vergadering en
vertegenwoordigen gezamenlijk 350.012 stemmen ofwel 1,4% van het uitstaande aantal
aandelen. Slechts 1 van de aangemelde aandeelhouders is ter vergadering aanwezig. Via de
portal van SecuritiesVoting is voor 18,307,803 aandelen, ofwel 71,8% van de uitstaande
aandelen gestemd. Per agenda onderdeel zal worden aangegeven hoeveel stemmen daarop
zijn uitgebracht en hoe vaak voor of tegen is gestemd of hoe vaak stemonthouding heeft
plaats gehad.
Voor de goede orde merkt de voorzitter op dat over alle stempunten vandaag wordt besloten
conform de agenda voor de vergadering en de daarbij behorende toelichting die op de
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website van Sif is geplaatst. Die vergaderstukken zijn leidend voor het bepalen van de
exacte inhoud en strekking van de besluiten die vandaag zullen worden genomen.
De stemuitslag zal na de vergadering door Sif op de website worden geplaatst.
De voorzitter gaat vervolgens over tot de behandeling van punt 2 op de agenda.

2. Mededelingen
De voorzitter stelt vast dat er geen mededelingen zijn.

3. Benoeming van een nieuw lid van de Executive Board
De voorzitter licht toe dat na het besluit van Jan Bruggenthijs om zich niet herbenoembaar te
stellen als lid van de Executive Board en CEO, een search is gestart naar een opvolger. Na
het aftreden van Jan Bruggenthijs op 3 mei 2018 heeft Leon Verweij de functie van CEO ad
interim vervuld en gecombineerd met de functie van CFO. De Raad van Commissarissen en
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn de heer Verweij hiervoor dankbaar.
De Selectie- en Benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen heeft de search
naar een nieuw lid van de Executive Board begeleid en daarvoor een executive search
bureau ingeschakeld. De Ondernemingsraad en het management van Sif zijn bij dit proces
betrokken. De Ondernemingsraad is vervolgens geconsulteerd over de huidige kandidaat en
heeft positief geadviseerd over diens benoeming tot lid van de Executive Board.
De voorzitter licht het voorstel van de Raad van Commissarissen om de heer Fred van Beers
per 1 september 2018 te benoemen tot lid van de Executive Board nader toe. De benoeming
is voor een periode van 4 jaar ingaande 1 september 2018.
Een verkort CV van de heer Van Beers was bijlage bij de oproep en agenda voor deze
vergadering en heeft ook ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegen.
Op verzoek van de voorzitter geeft de heer Van Beers een persoonlijke introductie.
De voorzitter vraagt of er vragen zijn. De gemachtigde van de VEB informeert naar het
remuneratiepakket van de voorgestelde nieuwe CEO. De voorzitter bevestigt desgevraagd
dat dit pakket geheel in lijn is met het pakket van de voormalige CEO.
De gemachtigde van de VEB stelt de heer Van Beers nog een aantal vragen met betrekking
tot zijn professionele achtergrond en ervaring.
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De voorzitter stelt vervolgens het te nemen besluit aan de orde, te weten:
De benoeming van Fred van Beers tot lid van de Executive Board van Sif Holding N.V.
Via de portal werden 18,307,803 stemmen voor uitgebracht ofwel 100% van het aantal
uitgebrachte stemmen. Er waren geen tegenstemmen of stemonthoudingen.
De gemachtigde van de VEB geeft aan ook voor de benoeming van de heer Van Beers te
stemmen.
Het besluit is hiermee aangenomen. De aanwezigen wensen de heer Van Beers veel succes
en feliciteren hem met zijn benoeming.

4. Any other business and closing
Op de vraag van de gemachtigde van de VEB waarom de voorzitter van de Raad van
Commissarissen niet aanwezig is, dan wel andere leden van de Raad van Commissarissen,
geeft de voorzitter aan dat deze verhinderd waren, reden waarom de Raad van
Commissarissen de voorzitter heeft verzocht de vergadering voor te zitten en daarbij maken
de statuten van de vennootschap het mogelijk dat een lid van de Executive Board de
vergadering voorzit.
Vanuit de zijde van de aanwezige aandeelhouder worden naar aanleiding van de recentelijk
gepubliceerde halfjaarcijfers diverse vragen gesteld welke betrekking hebben op gang van
zaken, werkkapitaalontwikkeling en covenants. Welke vragen door de voorzitter worden
beantwoord.
De voorzitter sluit de vergadering.
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