AGENDA

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Hilversum, te houden op 30 september 2021 om
16.30 uur in het The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30, 2517 JR Den Haag.
_________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Verslag van de directie over het boekjaar 2020
Vaststellen van de niet gecontroleerde jaarrekening 2020
Décharge van de directie
Décharge van de Raad van Commissarissen
Aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de
Raad van Commissarissen, aandelen van N.V. Bever Holding in te kopen.
7. Rondvraag
8. Sluiting
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Toelichting op de agenda:
Agendapunt 3
Vaststelling van de niet gecontroleerde jaarrekening 2020 – stempunt:
Zoals ook gemeld in de afgelopen persberichten is de directie en Raad van Commissarissen
er niet in geslaagd een nieuwe accountant, na de verplichte roulatie van Deloitte, aan te
stellen voor accountantscontrole van de jaarrekening over het boekjaar 2020.
Zoals eerder gemeld hebben wij zowel de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
als de Autoriteit Financiële Markten (toezicht accountantsorganisaties) gevraagd een
bemiddelende rol te spelen en de accountantsorganisaties aan te sporen om de controle van
het jaarverslag over het boekjaar 2019 of 2020 op zich te nemen. Beide organisaties hebben
laten weten dat zij daar geen rol in kunnen spelen en dat het de verantwoordelijkheid van de
vennootschap zelf is.
Inmiddels heeft Minister van Financiën, de heer W. Hoekstra, aangegeven een wetswijziging
voor te bereiden die accountantsorganisaties kunnen dwingen jaarrekeningen te controleren
van beursgenoteerde ondernemingen. Deze mogelijke wet zal echter de ontstane impasse
van N.V. Bever Holding niet op korte termijn doen oplossen.
Ook is het niet de verwachting dat er voor het boekjaar 2020 een accountant aangesteld zal
worden.
Gezien het feit dat het niet de verwachting is dat er alsnog een accountantsorganisatie
bereidt zal zijn het jaarverslag over het boekjaar 2019 alsook 2020 te controleren, heeft de
Directie en de Raad van Commissarissen besloten de gehele jaarrekening 2020 te publiceren
en voor vaststelling aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders aan te bieden
Directie en de Raad van Commissarissen is van mening dat het ontbreken van de bereidheid
van de vergunning houdende accountantsorganisaties om de jaarrekening over het boekjaar
2020 van N.V. Bever Holding te controleren een wettelijk grond is om op basis van art 393 lid
7 van het Burgerlijk Wetboek 2 tot vaststelling te kunnen overgaan van de jaarrekening over
het boekjaar 2020 door de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Vanwege het ontbreken van een accountantsverklaring van een onafhankelijke accountant,
zal daarom de niet gecontroleerde jaarrekening 2020 ter goedkeuring van de
aandeelhouders worden voorgelegd.
Voorgesteld wordt om de niet gecontroleerde jaarrekening van N.V. Bever Holding over het
boekjaar 2020 vast te stellen.
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Agendapunt 4
Décharge van de directie – stempunt:
Voorgesteld wordt om de directie décharge te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar
gevoerde bestuur.

Agendapunt 5
Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen – stempunt:
Voorgesteld wordt om het lid van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor
het door hem in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

Agendapunt 6
Aanwijzing inzake inkoop aandelen N.V. Bever Holding – stempunt:
Voorgesteld wordt om krachtens artikel 9 van de statuten de directie aan te wijzen als
bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, eigen aandelen in
te kopen. De aanwijzing geldt tot 30 maart 2023 (achttien maanden na de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders).
Voorgesteld wordt om de machtiging tot het verkrijgen van volgestorte gewone aandelen in
het kapitaal van de Vennootschap tot maximaal 10% van de geplaatste aandelen van de
Vennootschap te verstrekken onder voorwaarde dat de Vennootschap niet meer dan 50%
van de geplaatste aandelen van de Vennootschap zal bezitten, hetzij door aankoop op een
effectenbeurs hetzij op andere wijze, waarbij de aankoop plaatsvindt tegen een koers,
exclusief kosten, die niet lager ligt dan de nominale waarde van de aandelen en niet hoger
ligt dan de openingskoers op Euronext Amsterdam N.V. op de datum van inkoop, plus 10%.
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