Toelichting op de agenda
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AFC Ajax NV (“Ajax”), te
houden in het clubgebouw van Ajax op sportpark De Toekomst, Borchlandweg 16-18 te
Amsterdam, op woensdag 5 mei 2017, aanvang 09.30 uur.

1. Opening en mededelingen
2. Kennisgeving van het voornemen Rutger Arisz te benoemen tot bestuurders van Ajax
Dit agendapunt is niet ter stemming, maar ter bespreking.
De Raad van Commissarissen is voornemens per 5 mei 2017 Rutger Arisz te benoemen tot bestuurder van Ajax. De
functie is die van operationeel directeur tevens plaatsvervangend algemeen directeur. De benoeming is voor een
periode van vier jaar vanaf 5 mei 2017 tot en met 5 mei 2021. Hij is sinds 1 december 2016 bij Ajax werkzaam als
titulair directeur.
Rutger Arisz (Groningen,11 februari 1970) studeerde rechten in Amsterdam en werkte vervolgens vier jaar als
advocaat bij Houthoff Buruma Advocaten op het gebied van bouw en vastgoed. Na een aantal jaren als jurist en
manager voor Schiphol te hebben gewerkt, begeleide Arisz de verbouwing en uitbreiding van een terminal op JFK
International Airport, waarvoor hij met zijn gezin naar New York verhuisde. Tijdens zijn studententijd was hij tevens
succesvol roeier. Zo nam hij deel aan de olympische spelen in Barcelona (1992) en won hij ondermeer goud op de
wereldkampioenschappen in 1989. In zijn vrije tijd is Arisz voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Arisz
bezit geen aandelen AFC Ajax NV.
Het managementcontract tussen Ajax en Arisz bevat o.a. de volgende elementen.
- Vaste beloning
- Variabele beloning maximaal
- Pensioenafspraken
- Afvloeiingsregeling
- Opzegtermijn
- Change of control clausule

3. Rondvraag en sluiting

een management fee van EUR 300.000 bruto per jaar
(i) 75.000 bruto voor specifieke prestaties op het eigen werkterrein
(ii) 25.000 bruto afhankelijk van sportieve prestaties eerste elftal
collectieve pensioenregeling
6 maanden management fee
3 maanden
geen

