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ROOSTER VAN AFTREDEN 

 
Naam  Datum van (her)benoeming Benoemd voor*  Aftredend in* 
 
Leen Meijaard  15 november 2019 4 jaar   2023 
Danny Blind  23 april 2018  3 jaar en 8 maanden 2021 
Ernst Ligthart  11 november 2016 4 jaar   2020 
Peter Mensing  15 november 2019 4 jaar   2023 
Leo van Wijk  15 november 2019 2 jaar   2021 
 
* Commissarissen zijn aftredend per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene 

vergadering van aandeelhouders in het betreffende jaar. 
              

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten (artikel 23) geldt:  

(a) Elke commissaris treedt uiterlijk af indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren 

commissaris is geweest.  

(b) Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse 

algemene vergadering.  

(c) Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar, mits de 

maximale zittingsperiode niet wordt overschreden. 
 

2. Ieder van de Commissarissen kan zelf besluiten tot aftreden, zonder zich herkiesbaar 

te stellen, op een eerdere datum dan hetgeen voortvloeit uit het bovenstaande, (a) 

hetzij om hem moverende redenen; in dat geval treedt de betreffende commissaris af 

op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders na beëindiging 

van het boekjaar, ervan uitgaande dat de commissaris zijn besluit tot aftreden aan de 

Raad van Commissarissen tijdig kenbaar heeft gemaakt; (b) hetzij indien sprake is 

van een niet incidenteel tegenstrijdig belang of een daarmee vergelijkbare (nood-) 

situatie; in dat geval treedt de betreffende commissaris af op de dag van de eerste 

algemene vergadering van aandeelhouders na het besluit tot aftreden, of zoveel 

eerder als de (nood-) situatie vereist.  
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