NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN ORDINA N.V.
GEHOUDEN OP 11 MEI 2011
TE NIEUWEGEIN

1. Opening
De heer J. van der Werf, voorzitter van de Raad van Commissarissen, opent de vergadering om 14.30 uur
en heet de aanwezigen hartelijk welkom. De voorzitter deelt mede dat vanochtend in een persbericht bekend
is gemaakt dat de heer R. Kasteel, voorzitter van de Raad van Bestuur, per 1 september 2011 Ordina zal
verlaten. In dit zelfde persbericht is de aanstaande benoeming per 1 september 2011 van de heer S.
Breedveld tot CEO van Ordina aangekondigd.
Tevens memoreert de voorzitter het vertrek van de heer Mr. C.J. de Swart na afloop van de AVA. De heer
De Swart is sinds 2003 lid van de Raad van Commissarissen en tot augustus 2010 was hij voorzitter.
Geconstateerd wordt dat aan alle formaliteiten tot het houden van de vergadering is voldaan, zodat de
vergadering rechtsgeldige besluiten kan nemen.
De voorzitter wijst de heer Mr. M.J. van Buren aan als secretaris van de vergadering.
Er zijn 44 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen 14,4 miljoen aandelen
vertegenwoordigen, zijnde circa 28,5% van het uitstaande aandelenkapitaal.
2. Terugblik op 2010
2 a.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010

De heer R. Kasteel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina N.V., memoreert kort zijn aankomende
vertrek en deelt mee dat de Raad van Commissarisen, de Raad van Bestuur en hijzelf in goed overleg tot dit
besluit zijn gekomen. Hij bedankt de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en zijn collega’s voor
het in hem gestelde vertrouwen.
Vervolgens geeft de heer Kasteel, aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur, een toelichting op
de gang van zaken over het jaar 2010 en het toekomstperspectief van de Ordina Groep.
Na zijn presentatie, welke ook op de website van Ordina zal worden geplaatst, vraagt de heer Kasteel de
vergadering of er vragen zijn naar aanleiding van het verslag van de Raad van Bestuur.
De heer Stevense vraagt namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers het woord.
Hij merkt op het spijtig te vinden dat de heer Kasteel het bedrijf verlaat maar hij begrijpt dit genomen besluit.
De heer Stevense heeft aansluitend een drietal vragen.
1. Ordina geeft de indruk uit losse onderdelen te bestaan; naar zijn mening is het geen goed geïntegreerd
bedrijf. Heeft de Raad van Bestuur hier aandacht voor?
2. In het kader van kostenbeheersing van personeelskosten vraagt de heer Stevense of Ordina beschikt
over een ‘flexibele schil’.
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3. De indruk bestaat dat op het gebied van financiering de last teveel bij de aandeelhouder wordt gelegd. Is
hierin verandering te verwachten?
Op de vragen en opmerkingen van de heer Stevense worden door de heer Kasteel en de heer De Jong
(CFO) de volgende antwoorden gegeven.
1. Drie bedrijven zijn door Ordina altijd gezien als deelnemingen en deze bedrijven zijn daarom anders
aangestuurd. Het betreffen Ormit, een bedrijf wat Ordina in de jaren 90 zelf heeft opgebouwd, het bedrijf
Integer en het bedrijf Finext. Deze ondernemingen zijn allen bewust niet geïntegreerd in de Ordina
organisatie vanwege het feit dat de dienstverlening een geheel andere scope had dan de kernactiviteiten
van Ordina. Tevens kwamen de bedrijfsculturen niet altijd overeen. In 2010 heeft Ordina de
vervreemding van deelnemingen in haar strategisch plan opgenomen en inmiddels zijn deze drie
deelnemingen verkocht.
Alle overige bedrijven van Ordina in België en Nederland zijn volledig geïntegreerd en er wordt actief
gestuurd op de steeds verdere eenwording van alle Ordina bedrijven.
2. Vanaf 2003 is het overgrote deel van de salarisontwikkeling van personeel ondergebracht in het
variabele deel van het salaris. Hierdoor bewegen de loonkosten deels mee met de bedrijfsresultaten.
Voorts bouwt Ordina de flexibele schil steeds verder uit door inhuur van externe medewerkers waarvan,
ingeval van marktverslechtering, gemakkelijk afscheid genomen kan worden. Verder is ten aanzien van
de totale overheadkosten de afgelopen jaren een structurele besparing van € 30 miljoen op jaarbasis
gerealiseerd.
3. Bij het afsluiten in 2009 van de achtergestelde leningfaciliteit is de keuzemogelijkheid gecreëerd om ieder
kwartaal de interestbetalingen middels een emissie van aandelen Ordina N.V. te compenseren. Per
kwartaal wordt in dit kader een bewuste keuze gemaakt, kijkend naar onder meer het interest coverage
ratio zoals vastgelegd in de bank convenanten, waarbij de heer De Jong opmerkt dat de voorkeur van
Ordina er naar uitgaat om geen gebruik te hoeven maken van een aandelen emissie ter compensatie van
de rente betaling. Gelet hierop is voor de rentebetaling betrekking hebben op het eerste kwartaal van
2011 geen gebruik gemaakt van deze optie.
Vervolgens stelt de heer Dekker namens de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) een aantal vragen.
1. De heer Dekker merkt op dat hij de tendens van het jaarverslag wat optimistisch vond, afgezet tegen de
situatie van waaruit Ordina komt. Hij vraagt zich af of er diep genoeg is ingegrepen, onder andere
gebaseerd op het feit dat de personeelskosten met 11% zijn gedaald terwijl de omzetverlaging 15%
bedroeg.
2. Wat is de bottleneck bij verkrijgen van winstgevende projecten? Is dat het service- of het kostenniveau?
3. Van wie ondervond Ordina de meeste concurrentie en hoe hebben deze bedrijven zich in de periode
2008-2010 gehandhaafd?
4. Waarom kiest Ordina niet voor een betere risicospreiding door meer de focus te hebben op de industrie
in plaats van op de overheid?
5. Welke strategische aanpassing is er nodig om tot echte winstgevendheid te komen?
De heer Kasteel beantwoordt de vragen van de heer Dekker.
1. De ICT-markt verandert en Ordina verandert mee. Er is een bewuste keuze gemaakt voor markten die
sterke locale karakteristieken kennen en Ordina richt zich, als specialist, met name op de overheidsmarkt
maar ook op de retail kant van de financiële markt. Als gevolg van de kredietcrisis heeft Ordina grote
kostenbesparingen doorgevoerd en is er gesneden in de kosten van personeel. Met het oog op de
toekomst heeft het bedrijf ervoor gekozen nu geen afscheid te nemen van personeelsleden waarvan de
onderneming overtuigd is dat deze in de nabije toekomst weer een positieve bijdrage aan het resultaat
van Ordina zullen gaan leveren.
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2. Ordina is relatief succesvol in het winnen van mooie en winstgevende projecten. Echter, klanten zijn
terughoudend in het sluiten van lange termijn contracten. De Beneluxmarkt is in vergelijking met andere
markten nog onvolwassen op dit gebied. Dat geldt ook voor de inzet van near en offshore-capaciteit.
3. De gegevens hoe de concurrentie in de jaren 2008-2009 hebben gepresteerd heeft de heer Kasteel niet
direct paraat. In 2010 heeft Ordina slechter dan haar directe concurrenten gepresteerd, hoofdzakelijk als
gevolg van teruglopende omzet vanuit de overheidssector waarin de onderneming een beduidend groter
aandeel heeft dan haar concurrenten en de geografische focus op de Benelux, de slechtst presterende
regio van Europa.
4. De industriële markt maakt met 30% van de omzet al een groot deel uit van de totale omzet van Ordina.
5. Ordina heeft strategische keuzes gemaakt om zich in de industriële markt vooral te focussen op carriers
en mainports zoals Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam maar ook om zich te richten op telecom, media
en entertainment. Deze markten zullen een steeds groter aandeel van de omzet van Ordina gaan
uitmaken.
Vervolgens vraagt de heer Dekker of Ordina contracten heeft verloren op prijs.
De heer Kasteel antwoordt dat Ordina zich in eerste instantie heeft gericht op het behalen van een top drie
positie in de ICT markt door groei. Deze groei is onder andere door middel van acquisities bereikt. Daarna
heeft de onderneming zich met name gericht op rendementsverbetering. In 2010 zijn de prijsniveaus, door
overcapaciteit in de markt en gedreven door de ontwikkelingen in de financiële wereld, met 10 tot 15%
gedaald wat een enorme impact heeft gehad op de winstgevendheid van Ordina. In het eerste kwartaal van
2011 is een licht herstel van het prijsniveau waarneembaar wat naar verwachting verder zal toenemen.
Samenvattend stelt de heer Kasteel dat Ordina zich vooral richt op winstgevendheid en behoud van het
marktaandeel.
Aansluitend vraagt de heer Van der Helm namens de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame
Ontwikkeling) het woord. Hij complimenteert Ordina met de succesvolle integratie van duurzaamheid in de
eigen bedrijfsvoering van de onderneming. Het is een leidend principe in de strategie en richting klanten.
Vooral het feit dat dit onderwerp grote aandacht kreeg ten tijde van slechte economische ontwikkelingen
wordt bijzonder gewaardeerd.
Vervolgens stelt de heer Van der Helm een zestal vragen.
1. Waarom is de scope van het duurzaamheiddeel in het jaarverslag niet uitgebreid, zoals vorig jaar was
toegezegd?
2. Wanneer wordt het niet-financiële deel van het rapport geverifieerd door een onafhankelijke partij?
3. Wanneer worden de niet-financiële doelstellingen helder geformuleerd en aangescherpt en wanneer
volgt hierover rapportage?
De volgende vragen betreffen ketenbeheer.
4. Uit het jaarverslag 2010 blijkt dat Ordina vooralsnog geen Code of Conduct voor haar leveranciers zal
invoeren. Waarom is deze beslissing genomen en hoe zorgt Ordina er in de toekomst voor dat een
generieke Code of Conduct wordt ingevoerd voor haar leveranciers, zoals in vorige algemene
jaarvergaderingen is toegezegd?
5. Hoeveel leveranciers voldoen niet aan de individuele criteria die Ordina heeft gesteld en hoe heeft de
onderneming afscheid genomen van deze leveranciers?
6. Uit de stakeholderdialoog die Ordina gehouden heeft is gebleken dat de stakeholders suggereren dat
Ordina zich meer gaat focussen op duurzaamheid. Wat zijn hiervan de resultaten.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kasteel voor het beantwoorden van de vragen.
1. De heer Kasteel dankt de heer Van der Helm voor het gemaakte compliment en bevestigt dat
duurzaamheid verweven is in het strategisch denken en handelen van Ordina, in elk geval in Nederland
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2.
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4.

5.

6.

en voorwaarts ook in België. In 2010 heeft er geen uitbreiding van de scope in de rapportage over
duurzaamheid plaatsgevonden, ondermeer vanwege het feit dat het een jaar was waarin de aandacht
vooral gericht was op de operationele performance. Zonder harde toezeggingen over de termijn te geven
benadrukt de heer Kasteel het belang wat de Raad van Bestuur hecht aan een goede rapportage over
duurzaamheid.
Het niet-financiële deel van het jaarverslag wordt nog niet geverifieerd. De heer Kasteel merkt op dat,
wanneer duurzaamheid in alle onderdelen van Ordina is geïntegreerd, deze rapportage door een
onafhankelijke externe partij kan worden geverifieerd en gefiatteerd. Hij noemt hierbij de rapportage over
2012 als richtjaar.
Ordina blijft alert, dus de doelstellingen moeten zeker op een reële wijze worden aangescherpt. Hier zal
in 2011 al aandacht aan besteed worden.
Voor wat betreft de Code of Conduct voor leveranciers trekt de heer Kasteel, namens Ordina, het
boetekleed aan. Er ligt wel een concept maar een conclusie die getrokken kan worden is dat zo’n Code
of Conduct in de situatie waarin Ordina acteert, nauwelijks toepasbaar is. Wel worden
duurzaamheidaspecten benoemd en meegewogen in de tenders die Ordina uitschrijft voor
materiaalinkoop.
De heer Kasteel heeft geen aantallen betreffende leveranciers die niet voldoen aan de door Ordina
gestelde criteria paraat maar bevestigt dat de onderneming voor leveranciers wil kiezen die voldoen aan
de door Ordina gestelde criteria.
De stakeholderdialoog van 2010 was succesvol. In de tweede helft van 2011 zal er opnieuw een
stakeholderdialoog worden georganiseerd. Ordina zal dan met de stakeholders discussiëren hoe het
duurzaamheidbeleid en maatschappelijke verantwoordelijk ondernemen verder kan worden ingevuld in
de strategie en hoe de focus binnen deze gebieden verder kan worden aangescherpt.

Hierna stelt de heer Dekker namens de VEB nog een aantal vragen over de operationele bedrijfsvoering.
1. Uit de interne test blijkt dat Ordina een min of meer normale omzetgroei zal doormaken en afboekingen
op goodwill kunnen worden vermeden. Volgt er wellicht nog een impairmenttest als gevolg van de
margeontwikkeling? Welke marge ontwikkeling verwacht Ordina?
2. Wat was de bezettingsgraad van het directe personeel in 2010?
3. Wat is momenteel het totale niveau van de overheadkosten na de structurele besparingen van € 30
miljoen, uitgedrukt in percentage van de omzet?
4. Welk deel van de huidige personele capaciteit kan ingeval van nood zonder kosten afvloeien?
5. Is er een algemene loonsverhoging voor 2011 afgesproken en zo ja, met welke middelen motiveert
Ordina haar werknemers?
De voorzitter geeft het woord aan de heer De Jong voor het beantwoorden van de eerste vraag. De heer
Kasteel beantwoordt de overige vragen.
1. In de jaarrekening is toelichting gegeven op de uitgevoerde impairmenttest. Ordina heeft twee scenario’s
uitgewerkt waarbij er in het eerste scenario is uitgegaan van een licht groeiscenario met een beperkte
groei in productiviteit en een beperkte stijging van tarieven. In het tweede scenario is uitgegaan van een
redelijke groei in productiviteit en van tarieven. De conclusie is dat bij geen van de twee scenario’s er
sprake is van impairment.
2. Het percentage van onderbezetting bedroeg in januari 2010 gemiddeld 15% en ultimo 2010 10%. De
heer Kasteel voegt hieraan toe dat in goede economische tijden het percentage van onderbezetting zich
richting de 5% beweegt.
3. De heer Kasteel indiceert dat de zuivere overheadkosten tussen de 10% en 15% van de omzet
bedragen. De heer De Jong voegt hieraan toe dat, om kosten verder te flexibiliseren en te besparen,
Ordina haar salarisadministratie heeft uitbesteed. Daarnaast is een nieuwe overeenkomst ten aanzien
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van werkplekbeheer gesloten met Getronics, waarbij de kosten per werkplek zijn teruggebracht. Op deze
manier bewegen de kosten zich met de personele bezetting mee.
4. Het aandeel ingehuurd extern personeel, de zogenaamd flexibele schil, bedraagt, inclusief offshore,
ongeveer 20% tot 25% van de omzet. Daadwerkelijke opzegging van contracten is in voorkomende
gevallen overigens deels ook klantafhankelijk.
5. Ordina kent alleen individueel specifiek toegekende loonsverhogingen op basis van performance. Dit jaar
bedraagt deze loonsverhoging 1% tot 2%, ingaande medio 2011.
6. Personeel laat zich niet alleen door financiële middelen motiveren maar zeker ook door de mogelijkheid
zich te ontwikkelen op het gebied van kennis en specialisme, deelname aan betekenisvolle projecten,
door de mogelijkheid om te functioneren in een goede bedrijfscultuur, etc. Op deze wijze stimuleert
Ordina haar werknemers.
Vervolgens vraagt de heer Stevense namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers het woord en stelt
drie vragen.
1. Bestaat er bij Ordina een gezonde interne rivaliteit tussen de sales force en de rest van de organisatie?
2. Hoe is het contract bij de EU in Brussel tot stand gekomen? Ging het hier alleen om het verkrijgen van
marktaandeel of om het behalen van goede marges?
3. De overheid streeft steeds meer naar een papierloze organisatie. Ziet Ordina kansen op dit vlak?
Naar aanleiding van de gestelde vragen worden door de heer Kasteel de volgende antwoorden gegeven.
1. Binnen Ordina bestaat er zeker een gezonde rivaliteit. Er is een bewuste scheiding gemaakt tussen
commercieel verantwoordelijken en uitvoerenden waardoor er een optimale scherpte ontstaat.
2. Het project bij de EU in Brussel betrof een openbare aanbesteding waarop, naast Ordina, nog twee
partijen hebben ingeschreven. Het zijn vierjarige contracten voor inzet van capaciteit op individuele
percelen onder redelijke, in dit specifieke segment marktconforme condities. Hiervoor maakt Ordina
gebruik van haar flexibele schil.
3. Voor wat betreft de overheidsmarkt deelt de heer Kasteel de mening van de heer Stevense dat het de
verwachting is dat de overheid, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en politie, in de nabije toekomst zal
gaan investeren in IT om met haar doelgroep geautomatiseerd te kunnen communiceren in plaats van
schriftelijke communicatie. Ordina staat goed voorgesorteerd om op dit gebied mooie projecten te
winnen.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Goudriaan. Deze constateert dat er enige commotie is geweest in
de pers over de relatie tussen Ordina en ING. Tevens constateert hij dat een grote opdracht van ING niet
aan Ordina maar ook niet aan haar directe concurrenten is gegund. Hij vraagt waarom Ordina het contract
bij ING is misgelopen en waarom dit aan een betrekkelijk kleine organisatie is gegund.
De heer Kasteel antwoordt dat de pers de situatie over de relatie tussen Ordina en de ING zwaar heeft
overtrokken. Er heeft op een normale manier regulier overleg plaatsgevonden en Ordina heeft zich
maximaal ingespannen om deze opdracht binnen het hypothekendomein te winnen. Echter, ING heeft voor
het bedrijf Topicus gekozen vanwege het feit dat zij een gespecialiseerde oplossing in de hypothekenmarkt
hebben. Overigens gaat het om een in omvang relatief bescheiden opdracht.
De heer Van der Helm van VBDO vraagt het woord voor het stellen van nog een viertal vragen over sociaal
beleid en remuneratie.
1. In het jaarverslag wordt vermeld dat het percentage van vrouwen in het management in 2010 is gedaald
van 15% naar 11%. Wat is de oorzaak van deze achteruitgang in diversiteit en welke acties onderneemt
Ordina om de balans op een beter niveau te brengen?
2. Ordina behoort tot de koplopers als het gaat om arbeidsparticipatie van mensen met een zeker afstand
tot de arbeidsmarkt. Heeft Ordina hiervoor concrete doelstellingen en zo niet, zijn die te maken?
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3. De heer Van der Helm constateert een top down beleid aangaande duurzaamheid. Welke acties
onderneemt Ordina om duurzaamheid bottom up in de organisatie te brengen door jonge mensen in de
gelegenheid te stellen duurzame oplossingen te bedenken.
4. Vorig jaar is toegezegd dat de koppeling van kwalitatieve aspecten in de beloning inzichtelijk gemaakt
zou worden. Dit is niet gebeurd en de vraag luidt of dit alsnog gedaan kan worden. Voorts vraagt de heer
Van der Helm of er, organisatie breed, kwalitatieve, niet financiële doelstellingen gekoppeld kunnen
worden aan de toekenning van de bonus.
De voorzitter merkt ten aanzien van diversiteit op dat Ordina altijd zoekt naar de beste kandidaat voor een
functie en niet specifiek op zoek is naar een vrouwelijke kandidaat louter en alleen om de verhouding in
diversiteit te verbeteren.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kasteel voor het beantwoorden van de gestelde vragen over
sociaal beleid. De voorzitter beantwoordt de laatste vraag betreffende duurzame doelstelling inzake
bonussen.
1. Ordina stuurt op diversiteit door, bij gelijke geschiktheid van mannelijke en vrouwelijke kandidaten, te
kiezen voor de vrouwelijke kandidaat. Tevens streeft Ordina naar het aantrekken van meer vrouwelijke
werknemers met managementpotentieel en doorgroeimogelijkheden. Echter, de onderneming heeft
hiervoor geen doelen gekwantificeerd.
2. Voor wat betreft arbeidsparticipatie van personen met een beperking zijn er geen doelen gekwantificeerd.
In samenwerking met Commissie de Vries is afgesproken om te zien hoe de onderneming deze
participatie kan versterken. Momenteel maken een aantal ‘Wajongers’ deel uit van de Oracle klas. Na
verloop van tijd wordt bezien of er concrete doelstelling kunnen worden geformuleerd.
3. Het verankeren van duurzaamheid gebeurt binnen Ordina voor een groot deel bottom up. Duurzaamheid
en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leeft zeer zeker onder het personeel.
4. Ordina hecht veel belang aan transparantie in de formulering van doelstellingen en de onderneming
spant zich in om deze transparantie steeds verder te verbeteren. Het afgelopen jaar hebben relevante
financiële doelstelling een belangrijk onderdeel uitgemaakt in de toekenning van bonussen. Maar ook
criteria betreffende klant- en medewerkertevredenheid hebben een rol gespeeld. Of daar ook duurzame
aspecten aan kunnen worden toegevoegd zal nader worden bezien.
Aansluitend stelt de voorzitter vast dat er geen verdere vragen meer zijn naar aanleiding van het verslag van
de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010.
2 b.

Vaststelling jaarrekening 2010 van Ordina N.V.

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit vragen te stellen naar aanleiding van de jaarrekening 2010. De
voorzitter merkt op dat de externe accountant aanwezig is en kan worden bevraagd over zijn controle
werkzaamheden en de door hem afgegeven accountantsverklaring.
De voorzitter nodigt de zaal uit vragen te stellen over de jaarrekening.
De heer Boon stelt twee vragen over bancaire schulden in noot 16 van het jaarverslag.
1. Is het mogelijk, wanneer blijkt dat de winstgevendheid van Ordina verbetert, de hoge couponrente van
13,5% (effectief 15%) te verlagen?
2. Wanneer voor rentebetalingen gebruik gemaakt wordt van een emissie wat zijn dan de mogelijkheden
op het gebied van fiscale aftrekbaarheid?
De heer De Jong beantwoordt de vragen als volgt.
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1.
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Het betreft hier de juniorfinanciering; een achtergestelde lening met een lange looptijd met de
mogelijkheid om per kwartaal gebruik te maken van de faciliteit om aandelen uit te geven om een gedane
interestbetaling te compenseren. Ordina heeft in eerdere meetings het voornemen geuit om de
mogelijkheden van herfinanciering van het totale financieringspakket te onderzoeken. De onderneming
streeft naar betere voorwaarden maar, vanwege contractverplichtingen van de juniorfinanciering, wordt
het pas in het eerste kwartaal van 2012 bedrijfseconomisch interessant om de totale financiële
verplichtingen te herfinancieren.
Wanneer ter compensatie van een interestbetaling een emissie wordt gedaan is deze fiscaal aftrekbaar.
Dit is als zodanig verwerkt in de jaarrekening. De heer De Jong zal na deze vergadering de heer Boon
toelichten hoe dit is opgenomen.

Vervolgens vraagt de heer Dekker namens de VEB wat de boekwinst van de desinvesteringen was.
De heer De Jong meldt dat de boekwinst € 8 miljoen bedroeg. Dit staat vermeld in de jaarrekening en in de
toelichting op acquisities en desinvesteringen.
Tenslotte informeert de heer Stevense namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers naar
risicomanagement inzake pensioenen.
De heer De Jong legt uit dat Ordina een pensioenregeling voor haar actieve personeel heeft die gebaseerd
is op ‘defined contribution’. Dit houdt in dat het risico voor de onderneming zeer beperkt is. De onderneming
heeft nog een bestaande pensioenverplichting voor niet-actieve deelnemers die is gebaseerd op ‘defined
benefit’. Ondanks een kleine renteverschuiving vanwege de gestegen levensverwachting heeft deze
pensioenverplichting een zodanig kleine omvang dat het risico hiermee samenhangend zeer beperkt is.
De voorzitter stelt vast dat er geen aanvullende vragen meer zijn naar aanleiding van de jaarrekening.
Aansluitend vraagt de voorzitter de vergadering de jaarrekening 2010 zonder voorbehoud vast te stellen.
Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen en de voorzitter constateert dat het voorstel om de jaarrekening
over 2010 zonder voorbehoud vast te stellen is aangenomen.
2 c.

Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

De voorzitter merkt op dat op grond van de statuten het reserverings- en dividendbeleid jaarlijks
geagendeerd wordt ter bespreking in de algemene vergadering. Het afgelopen jaar hebben de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur het dividendbeleid van Ordina geëvalueerd. Hierbij is onder meer
de zienswijze van beleggers, aandeelhouders en andere externe deskundigen omtrent dit onderwerp
verkend. Op basis van deze evaluatie hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
besloten geen wijziging van het huidige beleid voor te stellen aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
Voorts meldt de voorzitter op dat, als gevolg van het feit dat Ordina over het verslagjaar een verlies heeft
moeten rapporteren, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen besluit tot winstbestemming
wordt voorgelegd. De heer Kasteel heeft hier in zijn toelichting op het Verslag van de Raad van Bestuur
reeds het nodige over gezegd.
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn naar aanleiding van dit agendapunt.
De heer Dekker uit namens de VEB zijn ongenoegen over het feit dat de VEB over deze kwestie niet is
geconsulteerd.
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De heer Kasteel bevestigt het feit dat Ordina verzuimd heeft VEB te consulteren. Indien Ordina in de
toekomst nogmaals een consultatieronde houdt zal ook de VEB benaderd worden. Overigens vermeldt hij
nog dat Ordina, kijkend naar de benchmark, een acceptabel dividendbeleid kent met een pay-out ratio van
25% van de netto winst.
Vervolgens stelt de heer Stevense dat de Stichting Rechtsbescherming Beleggers op het standpunt staat
dat de totale winst toekomt aan de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap de uitkering wil beperken en
een deel van de winst wil inhouden dient het bestuur de aandeelhouders om toestemming te vragen. Hij stelt
voor deze handelwijze in de statuten van Ordina op te nemen.
De voorzitter geeft aan dat deze opmerking ter overweging wordt meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van
het dividendbeleid.
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn naar aanleiding van dit agendapunt.
3. Decharge
3 a.

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur

De voorzitter stelt voor de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het door hen gevoerde
beleid.
De heer Dekker deelt mee dat de VEB zich onthoudt van stemming.
De voorzitter constateert dat het voorstel om decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het
gevoerde beleid met een meerderheid van ruim 99% van de stemmen is aangenomen.
3 b.

Decharge Raad van Commissarissen

De voorzitter stelt voor de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hen
uitgeoefende toezicht.
De voorzitter constateert dat er geen tegenstemmen of onthoudingen zijn en het voorstel om decharge te
verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht met een meerderheid van ruim
99% van de stemmen is aangenomen.
4. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De voorzitter memoreert het vertrek van de heer Kasteel en dankt de heer Kasteel voor zijn inzet en zijn
bijdrage aan de positie die Ordina momenteel in de markt heeft. De voorzitter meldt dat de Raad van
Commissarissen voornemens is de heer S. (Stépan) Breedveld direct aansluitend aan de algemene
vergadering te benoemen tot statutair bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van Ordina N.V. Per 1
september zal de heer Breedveld worden benoemd als CEO.
De heer Breedveld is in november 2010 bij Ordina in dienst is getreden als verantwoordelijke voor
Ordina Nederland. Voor zijn komst naar Ordina was hij 17 jaar werkzaam bij The Boston Consulting Group
(BCG).
Aansluitend stelt de heer Breedveld zich kort voor.
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De voorzitter vraagt de vergadering of zij nog vragen heeft omtrent dit onderwerp. De voorzitter constateert
dat dit niet het geval is.
5. Raad van Commissarissen
5 a.

Benoeming van de heer Aloys Kregting tot commissaris

De voorzitter deelt mee dat, conform het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen, de heer
Mr. C.J. de Swart per 11 mei 2011 aftreedt als commissaris van Ordina N.V. Gelet op het maximale aantal
zittingstermijnen zoals vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen, is de heer De Swart
niet herbenoembaar.
De voorzitter bedankt de heer De Swart voor zijn jarenlange bijdrage als voorzitter en als lid van de Raad
van Commissarissen.
Vervolgens merkt de voorzitter op dat de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur de heer A.
(Aloys) Kregting wensen voor te dragen als kandidaat voor de ontstane vacature die door het vertrek van de
heer De Swart ontstaat. De ondernemingsraad heeft de gelegenheid gehad kennis te maken met de heer
Kregting en is enthousiast over zijn benoeming.
De voorzitter meldt dat de heer Kregting wordt voorgedragen vanwege zijn inhoudelijke kennis en
bestuurlijke- en lijnmanagement-ervaring op het gebied van informatie en communicatie technologie.
Daarnaast draagt de benoeming van de heer Kregting bij aan het streven van de Raad van Commissarissen
naar een diverse samenstelling in de vorm van een adequate spreiding van kennis, ervaring en
(maatschappelijke) achtergrond onder zijn leden.
De heer Kregting stelt zichzelf aansluitend kort voor.
De voorzitter vraagt of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders iemand wenst aan te bevelen, met
inachtneming van de geldende profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen. Indien de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maakt van haar recht van aanbeveling, is reeds
medegedeeld dat de heer Kregting wordt voorgedragen voor benoeming voor een periode van vier jaar.
De gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 boek 2 van het BW hebben ter inzage gelegen bij de
vennootschap. Daarnaast zijn deze gegevens opgenomen in de toelichting op de agenda.
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maakt van het
aanbevelingsrecht.
Hierna wordt de vergadering gevraagd het voorstel tot benoeming van de heer Kregting als commissaris van
Ordina N.V. goed te keuren.
De voorzitter constateert dat de vergadering met een meerderheid van ruim 95% instemt met de benoeming
van de heer Kregting als commissaris van Ordina N.V. voor een periode van vier jaar.
Tot slot deelt de voorzitter nu reeds mede dat per het einde van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 2012 de heer Robert Jan van de Kraats zal terugtreden als commissaris. De heer Van
de Kraats is niet herbenoembaar.
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5 b.

Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen

De voorzitter merkt op dat het huidige bezoldigingbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen in
2006 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De laatste jaren heeft er een
aantal wijzigingen plaatsgevonden in de wet- en regelgeving waardoor de verantwoordelijkheden van de
leden van de Raad van Commissarissen duidelijk zijn toegenomen.
Gelet op deze wijzigingen heeft een herijking plaatsgevonden van het bestaande bezoldigingsbeleid en de
gehanteerde beloningsniveaus. Deze evaluatie is onder meer uitgevoerd door een extern
deskundigenbureau.
Op basis van de benchmarkstudie kan worden geconcludeerd dat de huidige commissarissenbeloning aan
de lage kant is.
De voorzitter deelt mee dat het voorstel is om de jaarlijkse commissarissenbeloning per 1 januari 2012 te
verhogen naar het mediaanniveau van de benchmarkstudie. Dit betekent een verhoging:
•
van € 32.975 tot € 40.000 voor de voorzitter, en
•
van € 24.090 tot € 30.000 voor de leden.
De jaarlijkse indexering van de vaste commissarissenbeloning blijft gehandhaafd. Ook blijft de bestaande
onkostenvergoeding ad € 2.270 per jaar ongewijzigd, deze zal ook niet worden geïndexeerd.
De voorzitter vraagt of de vergadering met de wijziging van de commissarissenbeloning instemt.
De voorzitter constateert dat de vergadering met algemene stemmen instemt en stelt vast dat de
voorgestelde wijziging van de commissarissenbeloning is aangenomen.
6. Aandelen
6. a.

Machtiging inkoop eigen aandelen

De voorzitter licht toe dat ingevolge artikel 8 en artikel 19 lid 1 letter a van de statuten de vennootschap
eigen aandelen kan verwerven krachtens besluit van de Raad van Bestuur, dat is onderworpen aan de
goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
De voorzitter merkt vervolgens op dat volgens artikel 98 Boek 2 BW en artikel 8 lid 6 van de statuten hiertoe
een machtiging van de algemene vergadering vereist is.
Aansluitend stelt de voorzitter voor machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen –
onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – van eigen aandelen. De machtiging geldt voor een
tijdvak van 18 maanden, ingaande 11 mei 2011. De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter
beurze of anderszins tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal zoals dat luidt per 11 mei 2011
en voor een prijs die ligt tussen (i) de nominale waarde en (ii) de beurskoers van het aandeel vermeerderd
met 10%.
De beurskoers als hiervoor bedoeld is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Ordina
N.V. blijkens de officiële prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. gedurende vijf achtereenvolgende
beursdagen, direct voorafgaande aan de dag van inkoop.
De voorzitter vraagt de vergadering of zij nog vragen heeft omtrent dit onderwerp.
De heer Boon vraagt of de reeds verleende machtiging vervalt bij het verlenen van de nieuwe machtiging.
De voorzitter antwoordt hierop bevestigend.
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De voorzitter constateert dat de vergadering met algemene stemmen besluit om de Raad van Bestuur
machtiging te verlenen eigen aandelen te verwerven.
6 b.

Machtiging tot uitgifte van aandelen

De voorzitter stelt voor de houder van het prioriteitsaandeel, de Stichting Prioriteit Ordina Groep, aan te
wijzen als het orgaan dat ex artikel 5 lid 1 en lid 2 van de statuten bevoegd is te besluiten tot uitgifte van
aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen Ordina N.V., voor een periode van 18
maanden, ingaande 11 mei 2011. De aanwijzing betreft maximaal 10% van het aantal geplaatste aandelen
op 11 mei 2011, plus 10% van het geplaatste kapitaal per dezelfde datum in verband met of ter gelegenheid
van fusies en acquisities
De voorzitter constateert aansluitend dat de vergadering met een meerderheid van ruim 99% van de
stemmen besluit tot aanwijzing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep als het orgaan dat ex artikel 5, lid 1
en 2 van de statuten bevoegd is tot uitgifte en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen Ordina
N.V. voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 mei 2011. Deze bevoegdheid betreft een
maximum van 10% van het aantal geplaatste aandelen op 11 mei 2011, plus 10% van het geplaatste
kapitaal per dezelfde datum in verband met of ter gelegenheid van fusies en acquisities.
6 c.

Machtiging tot uitsluiting voorkeursrecht

De voorzitter stelt voor de houder van het prioriteitsaandeel, de Stichting Prioriteit Ordina Groep, aan te
wijzen als het orgaan dat ex artikel 6 lid 3 van de statuten bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting
van het voorkeursrecht voor een periode van 18 maanden, ingaande 11 mei 2011. Dit voorstel houdt
verband met het onder agendapunt 6 b. genomen besluit.
De voorzitter constateert aansluitend dat de vergadering met een meerderheid van ruim 98% van de
stemmen heeft besloten tot aanwijzing van de Stichting Prioriteit Ordina Groep als het orgaan dat ex artikel
6, lid 3 van de statuten bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht voor een
periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 mei 2011. De aanwijzing betreft maximaal 10% van het
aantal geplaatste aandelen op 11 mei 2011, plus 10% van het geplaatste kapitaal per dezelfde datum in
verband met of ter gelegenheid van fusies en acquisities.
7. Herbenoeming accountant
De voorzitter informeert de vergadering dat, mede gelet op de huidige beginselen van corporate
governance, de herbenoeming van de controlerend accountant is geagendeerd.
Aansluitend stelt de voorzitter voor om PricewaterhouseCoopers N.V. te benoemen tot externe accountant
voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2012. Een en ander onder de
voorwaarde dat de Raad van Commissarissen voorafgaande goedkeuring verleent betreffende de scope van
de controle, het auditplan en de voorgestelde honoraria van de accountant.
De voorzitter constateert dat het voorstel om PricewaterhouseCoopers N.V. te benoemen tot externe
accountant voor de controle van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2012 is
aangenomen.
8. Rondvraag
De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn.
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9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.

Aldus vastgesteld door ondertekening door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

Voorzitter
J. van der Werf

Secretaris
Mr. M.J. van Buren
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