BAVA 28.01.2022 – door aandeelhouders gestelde vragen met daaronder de antwoorden
1.

Wat is de logica, dat de herbenoemingen nu al worden voorgesteld? Ook voor
de bestuurders waarvan de huidige termijnen nog niet binnenkort aflopen?
Benoeming kan toch ook in de AVA van 2022?

T. Zomer

De belangrijkste reden is gelegen in de wens van de Raad van Commissarissen
de Directie langer aan Ajax te binden en de huidige sportieve, commerciële en
organisatorische successen daarmee te borgen. Bovendien speelde concreet
bij met name Marc Overmars dat andere clubs hem een functie wilden
aanbieden. Dat bracht de gesprekken in een stroomversnelling, niet alleen
met hem maar ook met de andere leden van de Directie, hetgeen uiteindelijk
heeft geleid tot deze voorgenomen herbenoemingen en nieuwe management
contracten.
2.

Staan de financiële componenten van de bestuurders vast voor de hele
periode of worden die nog aangepast in komende jaren?

T. Zomer

De belangrijkste elementen uit de management contracten, zoals vermeld in
de toelichting op de agenda, staan vast voor de hele periode. Aanpassingen
zijn thans niet beoogd, maar kunnen ook niet volledig worden uitgesloten.
3.

Waarom is de afvloeiingsclausule niet gelijk voor alle directeuren?

T. Zomer

Beoogd is dat dit voor ieder van hen gelijk is, een afvloeiingsregeling
gebaseerd op 6 maanden management fee. Maar bij een van de directeuren is
rekening gehouden met zijn eerdere periode van een gewoon dienstverband,
voorafgaand aan zijn toetreding tot de Directie op basis van een management
contract. Daarom geldt in dat geval, bij wijze van uitzondering, een
afvloeiingsregeling gebaseerd op 12 maanden management fee.
4.

Kunnen de contracten op elk moment door de RvC worden opgezegd met
inachtneming van de genoemde opzegtermijn en tegen betaling van de
genoemde afvloeiingsregeling?

T. Zomer

Zo is het wel overeengekomen. Maar, er gelden in dat geval ook (procedure)
regels en die kunnen uiteindelijk leiden tot een beëindiging met wederzijds
goedvinden op basis van andere afspraken.
5.

De 3 bestuurders worden alle 3 herbenoemd tot 30 juni 2026. Dat betekent
dat ze dan alle 3 tegelijk kunnen aftreden? Hoe kijkt de RvC aan tegen het
risico dat dit kan inhouden. Is een "dakpan rooster van aftreden" niet
gebruikelijker?
De Raad van Commissarissen heeft dit risico onderkend. Het is overigens de
vraag welk belang aan de benoemingsperiode moet worden gehecht in dit
verband. Immers, ook met verschillende benoemingsperiodes kunnen drie
directeuren op hetzelfde moment aftreden. Hoe dan ook, de Raad van
Commissarissen zal dit blijven monitoren en tijdig gesprekken starten om het
geschetste risico te ondervangen.

T. Zomer

