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Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 
 
 
De Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna: ‘de 
Stichting’) doet hierbij verslag van de werkzaamheden in het jaar 2012. 
 
In 2012 heeft het bestuur vijfmaal vergaderd. 
 
Daarnaast heeft het bestuur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2012 
en de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 september 2012 
bijgewoond.  
 
In de vergadering van januari is het vergaderschema nader uitgewerkt. Verder is gesproken 
over het kwartaalbericht van Van Lanschot van 8 november 2011. 
 
Het bestuur is in de vergadering van april accoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen 
van de statuten en administratievoorwaarden van de Stichting. De statuten en 
administratievoorwaarden van de Stichting zijn vervolgens per 11 april 2012 aangepast. Deze 
wijzigingen zijn aansluitend via de website van Van Lanschot bekendgemaakt. De 
administratievoorwaarden zijn gemoderniseerd. Daarnaast is in de statuten opgenomen dat de 
zittingstermijn van een bestuurslid door het bestuur kan worden verlengd tot en met de 
eerstvolgende vergadering van certificaathouders die wordt gehouden na afloop van de 
benoemingstermijn van vier jaar. In het bestuur ontstonden in 2012 twee vacatures door het 
volgens rooster aftreden van de heer mr. H.G. van Everdingen en de heer mr. F.C.W. Briët. 
Zij stelden zich op verzoek van het bestuur herkiesbaar. De zittingstermijnen van de heren 
Van Everdingen en Briët zijn verlengd van maart 2012 tot na afloop van de vergadering van 
certificaathouders die op 26 november 2012 heeft plaatsgevonden. 
  
Het bestuur heeft in april ook over de jaarcijfers 2011 van Van Lanschot gesproken. Het 
bestuur heeft verder gesproken over de wijze waarop het stemrecht zou worden uitgeoefend in 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot van 10 mei 2012. In een 
telefonische vergadering kort voor de Algemene Vergadering in mei 2012 is hier nogmaals 
over van gedachten gewisseld. Het bestuur heeft na zorgvuldige afweging besloten om voor 
de in stemming gebrachte agendapunten te stemmen.  
  
In september heeft het bestuur gesproken met de voorzitter van de Raad van Commissarissen 
van Van Lanschot over de beoogde nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Van 
Lanschot en de voorgestelde aanpassing in het beloningsbeleid van de voorzitter van de Raad 
van Bestuur. Vervolgens heeft het bestuur een kennismakingsgesprek gevoerd met de heer 
Guha. Na zorgvuldige belangenafweging heeft het bestuur besloten voor de aanpassing van 
het beloningsbeleid te stemmen tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 
van Van Lanschot van 27 september 2012. 
 
Op 26 november 2012 vond er een certificaathoudersvergadering plaats. Tijdens die 
vergadering heeft het bestuur de certificaathouders geraadpleegd ten aanzien van het 
vertrouwen dat het bestuur geniet van de certificaathouders. De vergadering van 
certificaathouders bevestigde dat het bestuur van de Stichting het vertrouwen geniet van de 
certificaathouders. Verder heeft het bestuur het voornemen om de heren Van Everdingen en 
Briët te herbenoemen toegelicht. Ook is de vergadering van certificaathouders door het 
bestuur in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van deze 
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vacatures in het bestuur. Hiervan is geen gebruik gemaakt door de certificaathouders. De 
certificaathouders ondersteunden het voornemen van het bestuur om de heren Van Everdingen 
en Briët te herbenoemen tot lid van het bestuur tot en met de certificaathoudersvergadering 
die gehouden wordt in 2016. In een bestuursvergadering gehouden direct na afloop van de 
vergadering van certificaathouders, heeft het bestuur vervolgens de heren Van Everdingen en 
Briët voor deze periode herbenoemd.  
 
De notulen van de vergadering van certificaathouders zijn beschikbaar op de website van Van 
Lanschot. 
 
Het bestuur van de Stichting is thans als volgt samengesteld: 
mr. H.G. van Everdingen, voorzitter 
mr. F.C.W. Briët 
mr. J. Meijer Timmerman Thijssen 
drs. A.L.M. Nelissen 
 
De voorzitter van het bestuur heeft over 2012 van de Stichting een vergoeding ad 
€ 10.000,- exclusief btw ontvangen; de overige bestuursleden hebben een vergoeding van  
€ 7.500,- exclusief btw ontvangen. De overige kosten van de Stichting bedroegen in 2012  
€ 7.750,- en hangen met name samen met de administratie. 
 
Per 31 december 2012 zijn 38.705.997 gewone aandelen A van nominaal € 1,- in 
administratie genomen waartegenover voor een gelijk nominaal bedrag aan certificaten is 
uitgegeven. 
 
De werkzaamheden van administratieve aard verbonden aan de certificaathouders-
vergaderingen en de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden verricht door 
ANT Trust & Corporate Services NV te Amsterdam. 
 
De Stichting is een van Van Lanschot onafhankelijke rechtspersoon, in de zin van artikel 
5:71, eerste lid, onder d van de Wet op het financieel toezicht. 
 
Het Bestuur 
 
’s-Hertogenbosch, 30 januari 2013 
 
 
Informatie over de bestuurders 
De heer Van Everdingen is voormalig partner van Nauta Dutilh NV 
De heer Briët is oud-bestuursvoorzitter van De Goudse NV 
De heer Meijer Timmerman Thijssen is als adviseur verbonden aan Freshfields Bruckhaus 
Deringer 
De heer Nelissen is oud-lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV 
 
Het bestuur van de Stichting is bereikbaar: 
p/a Van Lanschot NV 
t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur 
Postbus 1021 
5200 HC ’s-Hertogenbosch 
tel. 073 – 548 3127 
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fax 073 – 548 3520 


