Agenda en toelichting
jaarlijkse algemene vergadering
van aandeelhouders van 22 april 2015

Agenda
van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 22 april 2015 om 15.00 uur in
de Koepelzaal van het Renaissance Amsterdam Hotel, Kattengat 1, 1012 SZ Amsterdam.
1

Opening en mededelingen.
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Verantwoording over het boekjaar 2014:
a. bespreking van het verslag van de raad van bestuur;
b. bespreking van het verslag van de raad van commissarissen;
c. overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid;
d. bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2014.

3.

Corporate Governance
a. vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur;
b. goedkeuring van regelingen om aandelen toe te kennen aan leden van de raad van bestuur;
c. wijziging profiel van de raad van commissarissen.

4.

Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2014.

5.	Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de
raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2014.
6.

Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot:
a.	uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en cumulatief
preferente aandelen F;
b.	beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot
het nemen van gewone aandelen.

7.	Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van gewone aandelen
in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan.
8.

Statutenwijziging.

9.

Raad van commissarissen
a. herbenoeming van mevrouw C.M.C. Mahieu tot lid van de raad van commissarissen;
b. herbenoeming van de heer K.S. Wester tot lid van de raad van commissarissen;
c. herbenoeming van de heer P.A.F.W. Elverding tot lid van de raad van commissarissen.

10.	Herbenoeming PricewaterhouseCoopers tot externe accountant belast met de controle van de
jaarrekening voor het financiële jaar 2015.
11.	Benoeming Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant belast met de controle van
de jaarrekening voor de financiële jaren 2016, 2017 en 2018.
12. Voorstel de Engelse taal te gebruiken voor het jaarverslag en de overige financiële informatie.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Over de agendapunten 2d, 3a, 3b, alsmede 4 tot en met 12 zal in de vergadering worden gestemd;
de overige punten zijn geagendeerd ter informatie en bespreking.
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Houders van aandelen op naam en vergadergerechtigden,
die een recht tot bijwonen van deze vergadering ontlenen
aan deze aandelen, of hun gevolmachtigden, dienen de raad
van bestuur van de vennootschap schriftelijk in kennis te
stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen.
Deze mededeling dient uiterlijk op woensdag 15 april 2015
door de raad van bestuur te zijn ontvangen (Postbus 20,
3980 CA Bunnik). Gevolmachtigden dienen tevens uiterlijk
op woensdag 15 april 2015 hun schriftelijke volmacht te
overleggen.

Voor deze vergadering gelden ten aanzien van de aandelen
als stem- en/of vergadergerechtigden zij die per woensdag
25 maart 2015, 18.00 uur (het ‘Registratietijdstip’), na
verwerking van alle bij- en afschrijvingen, die rechten hebben
en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van
bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders
van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen
de administraties per het Registratietijdstip van de
intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal
effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen
op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de
vennootschap per het Registratietijdstip.

Aandeelhouders, gevolmachtigden of andere
vergadergerechtigden dienen zich bij binnenkomst te
Houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden, kunnen legitimeren. Om te kunnen deelnemen aan de
vergadering dienen zij voorts het hiervoor genoemde
die een recht tot bijwonen van deze vergadering ontlenen
toegangsbewijs te tonen.
aan deze aandelen, die voornemens zijn de vergadering bij
te wonen, kunnen zich aanmelden voor deelname.
Aanmelding is vanaf donderdag 26 maart 2015 mogelijk
bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna ABN AMRO), telefoon
(020) 344 20 00, via de intermediair waar de betreffende
aandelen in administratie zijn. Aanmelding kan ook via
www.abnamro.com/evoting. Bij de aanmelding dienen de
volledige adresgegevens van houders van aandelen aan
toonder en vergadergerechtigden te worden vermeld, opdat
ABN AMRO een efficiënte controle kan uitvoeren op het
aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Tevens dient
bij aanmelding een bevestiging te worden overgelegd van de
betrokken intermediair, waarin het aantal aandelen is
opgenomen waarvoor de vergadering wordt bijgewoond en
waarin wordt bevestigd dat de aandeelhouder deze aandelen
in bezit had op het Registratietijdstip. Aanmelding en
bevestiging dienen uiterlijk op woensdag 15 april 2015,
17.00 uur, in het bezit te zijn van ABN AMRO. Houders van
aandelen aan toonder en vergadergerechtigden die zich
aldus hebben aangemeld ontvangen per e-mail of per post
een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient als bewijs dat
betrokkene is gerechtigd deel te nemen aan de vergadering.
Indien houders van aandelen aan toonder en vergader
gerechtigden, die een recht tot bijwonen van deze
vergadering ontlenen aan deze aandelen, zich door een
schriftelijke gevolmachtigde wensen te laten vertegen
woordigen, dient bij aanmelding tevens deze schriftelijke
volmacht te worden overgelegd.
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mediaan van deze ‘peer group’. Hierbij heeft de raad van
commissarissen rekening gehouden met het feit dat het
basissalaris van de leden van de raad van bestuur gedurende
de afgelopen 5 jaar slechts marginaal is verhoogd (1x 1.75%
indexatie) en de afgelopen 2 jaar geen korte termijn bonus is
uitbetaald, terwijl de 3 jaar daarvoor de korte termijn bonus
zeer terughoudend is toegepast.

Punt 1
Opening en mededelingen.
Punt 2
Verantwoording over het boekjaar 2014.
a.	Bespreking van het verslag van de raad van bestuur.
Verwezen wordt naar pagina 5 en volgende van het
jaarrapport.

De bezoldiging van de raad van bestuur zal uit vier elementen
blijven bestaan:
• een vast jaarsalaris;
• een korte termijn bonus;
• lange termijn prestatie aandelen;
•	pensioenvoorzieningen en overige secundaire
arbeidsvoorwaarden.

b.	Bespreking van het bericht van de raad van
commissarissen.
Verwezen wordt naar pagina 103 en volgende van het
jaarrapport.
c.	Overzicht van de implementatie van het
bezoldigingsbeleid.
Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in artikel
2:383 c tot en met 2:383 e van het Burgerlijk Wetboek is als
verantwoording van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid
opgenomen in het jaarverslag over 2014 op pagina 116 en
volgende.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het
bestaande beleid zijn de volgende:
•	Korte termijn bonusplan: uitbreiding van de keuze van
prestatiemaatstaven voor de korte termijn bonus om de
flexibiliteit te vergroten en om voortdurende afstemming
op de huidige en mogelijke toekomstige bedrijfsstrategie
te waarborgen;
•	Langetermijn prestatie aandelen: sterkere focus op lange
termijn prestaties door het niveau van de lange termijn
beloning te verhogen middels vervanging van de huidige
‘phantom shares’ door een op prestaties gebaseerd
aandelenplan (dat wil zeggen uitbetaling in echte
aandelen), herziening van de bestaande ‘peer group’
(totaal aandeelhoudersrendement) en toevoeging van
ROCE (Return On Capital Employed) en duurzaamheid als
prestatiemaatstaven;
•	Richtlijnen voor het aanhouden van aandelen: invoering
van een minimumvereiste voor het aanhouden van
aandelen voor deelnemers.

d.	Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2014.
Verwezen wordt naar de jaarrekening 2014. De algemene
vergadering wordt de jaarrekening 2014 ter vaststelling
aangeboden. Aangezien over het boekjaar 2014 geen winst
is behaald, wordt geen voorstel aan de orde gesteld om
dividend uit te keren.
Punt 3
Corporate Governance.
a.	Vaststellen bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur
Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid van de raad
van bestuur als genoemd te wijzigen in overeenstemming
met bijlage 1, die deel uitmaakt van de toelichting. Het
bestaande beleid is vastgesteld tijdens de algemene ver
gadering van aandeelhouders van 8 mei 2007 en gewijzigd
door de algemene vergadering van aandeelhouders van
20 april 2011. Voorgesteld wordt om de huidige herzieningen
van het beleid (waaronder die van het lange termijn
beloningsplan) met terugwerkende kracht te laten ingaan
per 1 januari 2015.

Voor nadere toelichting, zie bijlage 1.
b.	Goedkeuring van regelingen om aandelen toe te kennen
aan leden van de raad van bestuur
Onder de voorwaarde dat het onder punt 3a beschreven
bezoldigingsbeleid door de algemene vergadering van
aandeelhouders zal worden goedgekeurd, wordt voorgesteld
om de regeling om in overeenstemming met het gewijzigde
bezoldigingsbeleid prestatieaandelen toe te kennen aan de
leden van de raad van bestuur, goed te keuren. De criteria
voor de toewijzing van prestatieaandelen alsmede de wijze
waarop het definitieve aantal uiteindelijk wordt vastgesteld,
worden vermeld in bijlage 1.

De raad van commissarissen heeft het bezoldigingsbeleid
voor de raad van bestuur geëvalueerd in het licht van de
Back in shape-strategie, rekening houdend met de
ontwikkelingen op het gebied van ‘beste practices’ in de
markt sinds de laatste actualisering. Hierbij is de huidige
‘peer group’, bestaande uit 28 ondernemingen, herzien met
ondersteuning van HAY en met gebruikmaking van de door
ISS aangelegde criteria. Op basis van bedrijfstak, eigendoms
structuur, geografische spreiding van de activiteiten en
omvang is een nieuwe ‘peer group’ van 17 bedrijven
geselecteerd. De hoogte van de beloning is gericht op de

c. Wijziging profiel van de Raad van Commissarissen
Overeenkomstig artikel 2:158 lid 3 BW dient elke wijziging
van de profielschets van de raad van commissarissen te
worden besproken met de algemene vergadering en met de
centrale ondernemingsraad (COR). De COR heeft aangegeven
geen opmerkingen te hebben bij de aanpassing van de
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b.	beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij
uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het
nemen van gewone aandelen.
De algemene vergadering wordt verzocht de raad van bestuur
voor de duur van achttien maanden vanaf 22 april 2015 aan te
wijzen als het bevoegde orgaan om, onder goedkeuring van
de raad van commissarissen, het voorkeursrecht bij uitgifte
respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van
gewone aandelen uit te sluiten of te beperken.

profielschets. De aanpassing van de profielschets betreft de
toevoeging om te streven naar diversiteit in de samenstelling,
zoals ook wettelijk vastgelegd. Verwezen wordt naar de
concept-profielschets, die als bijlage bij de agenda is gevoegd.
Punt 4
Verlening van decharge aan de leden van de raad van
bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2014.
De algemene vergadering wordt verzocht decharge te
verlenen aan de leden van de raad van bestuur. Decharge
heeft uitsluitend betrekking op het bestuur, voor zover dat
blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen
in de algemene vergadering. De decharge wordt verleend aan
hen, die in het boekjaar 2014 de functie van lid raad van
bestuur van de vennootschap hebben bekleed.

Ook deze aanwijzing wordt gevraagd, niet omdat de
vennootschap een specifiek doel voor ogen staat, doch om
de vennootschap de mogelijkheid te geven op korte termijn
te kunnen optreden, mocht daartoe aanleiding zijn.
De aanwijzing betreft een verlenging van een lopende
aanwijzing, verleend door de algemene vergadering van
23 april 2014. Deze aanwijzing heeft alleen betrekking op
de aandelen die door de raad van bestuur op grond van de
delegatiebevoegdheid onder punt 6a kunnen worden
uitgegeven.

Punt 5
Verlening van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van
bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2014.
De algemene vergadering wordt verzocht decharge te ver
lenen aan de leden van de raad van commissarissen. Decharge
heeft uitsluitend betrekking op het toezicht op het bestuur,
voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de
mededelingen in de algemene vergadering. De decharge
wordt verleend aan hen, die in het boekjaar 2014 de functie
van commissaris van de vennootschap hebben bekleed.

Punt 7
Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven
door de vennootschap van gewone aandelen in het kapitaal
van de vennootschap of certificaten daarvan.
De algemene vergadering wordt verzocht de raad van bestuur
te machtigen - voor een termijn van achttien maanden vanaf
Punt 6
22 april 2015, binnen de grenzen van de wet en de statuten
Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot:
en onder goedkeuring van de raad van commissarissen, hetzij
ter beurze, hetzij ondershands gewone aandelen in het
a.	uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het
kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan te
nemen van gewone en cumulatief preferente
verwerven tot het maximaal door de statuten toegelaten
percentage van 10 procent van het geplaatste kapitaal en
aandelen F.
De algemene vergadering wordt verzocht de raad van bestuur tegen een prijs die ligt tussen nihil en 10 procent boven de
voor de duur van achttien maanden vanaf 22 april 2015 aan te gemiddelde beurskoers gedurende vijf beursdagen direct
voorafgaand aan de dag waarop die aandelen worden
wijzen als het bevoegde orgaan om, onder goedkeuring van
verkregen.
de raad van commissarissen, over te gaan tot uitgifte van
en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone
De machtiging wordt gevraagd, niet omdat de vennootschap
aandelen en/of cumulatief preferente aandelen F tot
een specifiek doel voor ogen staat, doch om de vennootschap
maximaal 10 procent en daarnaast tot een additionele
de mogelijkheid te geven op korte termijn te kunnen
10 procent van het ten tijde van de vergadering uitstaande
aantal gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F, optreden, mocht daartoe aanleiding zijn.
welke additionele 10 procent uitsluitend kan worden
De machtiging betreft een verlenging van een lopende
aangewend ter gelegenheid van of in verband met fusies,
machtiging, verleend door de algemene vergadering van
acquisities of strategische samenwerking door de vennoot
23 april 2014.
schap of werkmaatschappijen van de vennootschap.
Punt 8
Statutenwijziging.
In verband met de op 1 januari 2013 in werking getreden
Wet bestuur en toezicht, alsmede reeds eerder in werking
getreden wetswijzigingen zoals de uitvoeringswetgeving
betreffende de Richtlijn Aandeelhoudersrechten en
wijzigingen van de Wet giraal effectenverkeer, wordt
voorgesteld de statuten aan te passen. Een drieluik

De aanwijzing wordt gevraagd, niet omdat de vennootschap
een specifiek doel voor ogen staat, doch om de vennootschap
de mogelijkheid te geven op korte termijn te kunnen
optreden, mocht daartoe aanleiding zijn.
De aanwijzing betreft een verlenging van een lopende aanwij
zing, verleend door de algemene vergadering van 23 april
2014.
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(bestaande uit de huidige tekst, de voorgestelde wijzigingen
en een toelichting) is daarvoor opgesteld.

De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht
intern besproken. In de afgelopen periode van vier jaar heeft
mevrouw Mahieu, mede als lid van de remuneratiecommissie,
een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de discussies en
besluitvorming in de raad. Haar kennis en ervaring op het
gebied van human resources, alsmede haar gevoel voor de
belangen van de verschillende stakeholders binnen grote
ondernemingen waren van grote toegevoegde waarde.

De algemene vergadering wordt daarnaast verzocht te
besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen,
overeenkomstig het concept van de statuten waarin de
voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen, opgesteld door
De Brauw Blackstone Westbroek, welk voorstel en een drieluik
(waarin naaste de statutaire bepalingen een toelichting is
opgenomen), bij de oproep ter inzage zijn gelegd onder meer
ten kantore van de vennootschap en zijn gepubliceerd op de
website van de vennootschap.

Mevrouw Mahieu beschikt over veel ervaring op het gebied
van personeelsbeleid, verandermanagement en management
development en over grote deskundigheid op het gebied van
sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij heeft voorts
verschillende managementfuncties bekleed bij grote
internationale ondernemingen. Met haar kennis en ervaring
heeft mevrouw Mahieu de bij de raad van commissarissen
aanwezige expertise verder kunnen versterken. Haar
herbenoeming past goed in het profiel van de raad.

Dit voorstel houdt tevens in het verlenen van machtiging
aan iedere medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek
om overeenkomstig het hiervoor bedoelde concept, de akte
van statutenwijzing te verlijden.
De raad van bestuur en raad van commissarissen van
Koninklijke BAM Groep bevelen de voorgestelde wijziging
van de statuten bij aandeelhouders aan en verzoeken de
algemene vergadering tot de voorgestelde statutenwijziging
te besluiten.

Commissarissen zijn mitsdien tot de conclusie gekomen dat
de herbenoeming van mevrouw Mahieu wenselijk is.
De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk
Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de
vennootschap en luiden als volgt:

Punt 9
Herbenoeming leden raad van commissarissen.

Mevrouw Mahieu heeft economie gestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam, aan welke universiteit zij in 1984
cum laude afstudeerde. Mevrouw Mahieu is haar loopbaan
begonnen bij Royal Dutch Shell, waar zij verschillende
managementposities heeft bekleed op het gebied van human
resources, communicatie en corporate strategy. Na enkele
jaren als consultant werkzaam te zijn geweest, onder meer bij
Spencer Stuart, was mevrouw Mahieu vanaf 2003 werkzaam
bij Royal Philips Electronics als senior vice president corporate
human resources. Thans is zij sinds september 2010
werkzaam bij Aegon als wereldwijd hoofd human resources.
Mevrouw Mahieu heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit
geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Zij vervult de volgende nevenfuncties: lid raad van
commissarissen Duisenberg School of Finance.
Zij voldoet aan de Nederlandse wettelijke regels inzake
limitering van functies voor commissarissen.

a.	Herbenoeming van mevrouw C.M.C. Mahieu
als lid raad van commissarissen.
De vennootschap heeft met een persbericht van 19 februari
2015 kennisgegeven van een vacature in de raad van
commissarissen door het aftreden van de mevrouw
C.M.C. Mahieu als commissaris van de vennootschap wegens
het aflopen van de termijn van haar benoeming.
In het persbericht werd tevens kennisgegeven van het
voornemen van de raad van commissarissen om mevrouw
Mahieu voor te dragen om tot commissaris van de
vennootschap te worden herbenoemd.
De raad van commissarissen biedt de vergadering de
gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van
commissarissen. Indien de algemene vergadering van
aandeelhouders geen aanbevelingen doet, heeft de raad van
commissarissen het voornemen om mevrouw Mahieu voor te
dragen om op 22 april 2015 door de algemene vergadering
van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te
worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

b.	Herbenoeming van de heer K.S. Wester
als lid raad van commissarissen.
De vennootschap heeft met een persbericht van 19 februari
2015 kennisgegeven van een vacature in de raad van
commissarissen door het aftreden van de heer K.S. Wester als
commissaris van de vennootschap wegens het aflopen van de
termijn van zijn benoeming.

Ten aanzien van deze benoeming geldt het in artikel 2:158
lid 6 Burgerlijk Wetboek bedoelde versterkte recht van
aanbeveling. De centrale ondernemingsraad heeft laten
weten met gebruikmaking van voormeld recht mevrouw
Mahieu aan te bevelen om ter herbenoeming als commissaris
te worden voorgedragen.

In het persbericht werd tevens kennisgegeven van het voor
nemen van de raad van commissarissen om de heer Wester
voor te dragen om tot commissaris van de vennootschap te
worden herbenoemd.
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De raad van commissarissen biedt de vergadering de
gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad
van commissarissen. Indien de algemene vergadering van
aandeelhouders geen aanbevelingen doet, heeft de raad van
commissarissen het voornemen om de heer Wester voor te
dragen om op 22 april 2015 door de algemene vergadering
van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap
te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

In het persbericht werd tevens kennisgegeven van het
voornemen van de raad van commissarissen om de heer
Elverding voor te dragen om tot commissaris van de
vennootschap te worden herbenoemd.
De raad van commissarissen biedt de vergadering de
gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van
commissarissen. Indien de algemene vergadering van
aandeelhouders geen aanbevelingen doet, heeft de raad van
commissarissen het voornemen om de heer Elverding voor te
dragen om op 22 april 2015 door de algemene vergadering
van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te
worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

De raad van commissarissen heeft de voorgenomen
voordracht intern besproken. Commissarissen hebben
vastgesteld dat de heer Wester met volle inzet aan de
werkzaamheden van de raad heeft deelgenomen. Mede als
lid van de Auditcommissie leverde de heer Wester een
waardevolle bijdrage aan het functioneren van de raad. Zijn
uitgebreide ervaring als CEO van een beursgenoteerd bedrijf
in een aanpalende industrie was van grote betekenis voor de
kwaliteit van de discussies in de raad.

De raad van commissarissen heeft, in afwezigheid van de heer
Elverding, de voorgenomen voordracht intern besproken.
Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Elverding op
zeer goede wijze leiding heeft gegeven aan de raad, mede als
lid van de remuneratiecommissie en als voorzitter van de
selectie- en benoemingscommissie. Onder zijn
voorzitterschap heeft de raad haar rol als toezichthoudend
orgaan op de juiste wijze kunnen invullen. Daarnaast is de
raad van mening dat door de wijze waarop de heer Elverding
het voorzitterschap heeft ingevuld, de kwaliteit van de
discussie en besluitvorming is toegenomen.

Commissarissen zijn mitsdien tot de conclusie gekomen dat
de herbenoeming van de heer Wester wenselijk is.
De gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk
Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de
vennootschap en luiden als volgt:

De raad van commissarissen is derhalve van mening dat de
herbenoeming van de heer Elverding wenselijk is.

De heer Wester heeft civiele techniek gestudeerd aan de
Technische Universiteit Delft. Na zijn afstuderen in 1969 heeft
hij een korte periode bij Fugro gewerkt als geotechnisch
ingenieur. Vervolgens is hij in dienst getreden bij Costain
Blankevoort en daarna bij Ballast Nedam, voor welke bedrijven
hij werkzaam was respectievelijk in het Verenigd Koninkrijk,
de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. Hij keerde in
1981 terug bij Fugro en heeft bij dat concern verschillende
managementfuncties bekleed. In 1996 werd hij benoemd tot
statutair lid en in 2005 tot voorzitter van de raad van bestuur
van Fugro, welke functie hij tot zijn pensionering in 2012
heeft vervuld.
De heer Wester heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit
geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Hij vervult de volgende nevenfuncties: voorzitter raad van
commissarissen ACTA, voorzitter raad van commissarissen
Iv-Groep en lid raad van commissarissen Novek.
Hij voldoet aan de Nederlandse wettelijke regels inzake
limitering van functies voor commissarissen.

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk
Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de
vennootschap en luiden als volgt:
De heer Elverding heeft rechten gestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1972 is hij
zijn loopbaan begonnen in de zorgsector. Daarna heeft hij
gewerkt bij Akzo Chemie Nederland en De Bijenkorf in
verschillende human-resourcesfuncties. In 1981 trad hij toe
tot de directie van laatstgenoemd bedrijf, verantwoordelijk
voor personeel en organisatie. In 1985 trad de heer Elverding
in dienst van DSM. Bij diverse onderdelen van dat concern
bekleedde hij leidinggevende functies op het gebied van
personeel, organisatie en algemene zaken. In 1995 werd hij
benoemd tot lid en in 1999 tot voorzitter van de raad van
bestuur van DSM. In 2007 is de heer Elverding met pensioen
gegaan.
De heer Elverding heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit
geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Hij vervult de volgende nevenfuncties: voorzitter raad van
commissarissen Q-Park; vicevoorzitter raad van
commissarissen SHV Holdings; lid raad van commissarissen
van Koninklijke FrieslandCampina; lid van het bestuur
Stichting Instituut Gak.
Hij voldoet aan de Nederlandse wettelijke regels inzake
limitering van functies voor commissarissen.

c.	Herbenoeming van de heer P.A.F.W. Elverding
als lid raad van commissarissen.
De vennootschap heeft met een persbericht van 19 februari
2015 kennisgegeven van een vacature in de raad van
commissarissen door het aftreden van de heer
P.A.F.W. Elverding als commissaris van de vennootschap
wegens het aflopen van de termijn van zijn benoeming.
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Punt 10
Herbenoeming PricewaterhouseCoopers tot externe
accountant belast met de controle van de jaarrekening voor
het financiële jaar 2015.
De algemene vergadering wordt verzocht
PricewaterhouseCoopers N.V. te benoemen tot de externe
accountant, belast met de controle van de jaarrekening over
het boekjaar 2015.
De raad van commissarissen heeft, in het kader van de
behandeling van de jaarstukken 2014 en aan de hand van een
rapportage van de raad van bestuur en de auditcommissie
terzake, de relatie met de externe accountant beoordeeld.
Op basis van bovenstaande beoordelingen en de goede
ervaringen die de raad van commissarissen met de externe
accountant heeft, en gezien diens expertise van de
bouwwereld in zijn algemeenheid en van Koninklijke BAM
Groep in het bijzonder, wordt de algemene vergadering
voorgesteld om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
wederom te benoemen tot externe accountant,
verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening 2015
van Koninklijke BAM Groep.

Punt 12
Voorstel de Engelse taal te gebruiken voor het jaarverslag
en de overige financiële informatie.
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het
jaarverslag en de overige financiële informatie voortaan
uitsluitend in de Engelse taal beschikbaar te stellen. Dit sluit
enerzijds aan bij de internationale samenstelling van
aandeelhouders en overige stakeholders en leidt anderzijds
tot besparing van kosten. Teneinde tegemoet te komen aan
de belangen en wensen van de Nederlandse aandeelhouders
wordt toegezegd jaarlijks een verkorte versie van het
jaarverslag in het Nederlands ter beschikking te stellen.
Punt 13
Rondvraag.
Punt 14
Sluiting.

Punt 11
Benoeming Ernst & Young Accountants LLP tot externe
accountant belast met de controle van de jaarrekening voor
de financiële jaren 2016, 2017 en 2018.
De vennootschap heeft met een persbericht van 22 januari
2015 aangekondigd aan de algemene vergadering benoeming
van Ernst & Young Accountants LLP aan te bevelen tot
benoeming van accountant van de vennootschap voor een
periode van drie jaar met ingang van het boekjaar 2016.
De keuze voor Ernst & Young Accountants LLP is gebaseerd op
een uitgebreid selectieproces dat heeft plaatsgevonden in de
tweede helft van 2014 en dat is uitgevoerd door een
commissie, bestaande uit afgevaardigden van de raad van
bestuur, de audit commissie alsmede senior managers. Met
name de voorstellen van Ernst & Young op het gebied van
aanpak van de audit, samenstelling van het audit team en
aantrekkelijke prijsstelling hebben uiteindelijk de doorslag
gegeven. Gebaseerd op het bovenstaande doet de raad van
commissarissen aan de algemene vergadering de aanbeveling
Ernst & Young Accountants LLP te benoemen tot accountant
van de vennootschap.
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