Corporate governance verklaring 2018 Heijmans N.V.
Algemeen
Corporate governance is de structuur en het stelsel van regels en procedures op basis waarvan een
vennootschap wordt aangestuurd en gecontroleerd.
De corporate governance verklaring van de Vennootschap is een verklaring als bedoeld in artikel 2a
juncto artikel 3 tot en met artikel 3b van het ‘Besluit inhoud bestuursverslag’. Daarbij wordt in het
navolgde ingegaan op:
1. de corporate governance-structuur;
2. naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code;
3. de belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem, in verband met het proces van
financiële verslaggeving;
4. het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, haar voornaamste bevoegdheden, de
rechten van de aandeelhouders en hoe deze kunnen worden uitgeoefend;
5. de samenstelling en het functioneren van het bestuur, de raad van commissarissen en hun
commissies;
6. het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur en raad van
commissarissen;
7. de vereiste informatie in het kader van art. 1 lid 1 sub c, d, f, h en i van het Besluit artikel 10
overnamerichtlijn, en;
8. de vereiste gegevens op grond van artikel 2:392 lid 1 sub e BW.
1. Corporate governance-structuur
Heijmans N.V. is een naamloze vennootschap die bij wet is onderworpen aan het structuurregime. Dit
houdt onder andere in dat het bestuur bestuurt en dat toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door
de raad van commissarissen. Heijmans heeft een two-tier board.
Bestuur
De raad van bestuur ontwikkelt een visie op lange termijn waardecreatie, en formuleert een daarbij
passende strategie. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap
en de met haar verbonden onderneming, de realisatie van de doelstellingen en de uitvoering van de
strategie, voorts is hij verantwoordelijk voor het resultaat en de relevante maatschappelijke aspecten
van ondernemen. Daarnaast is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de naleving van alle
relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de
ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming. Voorts stuurt de raad van
bestuur het operationele management aan. De control- en besturingssystemen vertalen zich in
kwartaal- en managementrapportages en reviewmeetings met het management. Het functioneren van
de raad van bestuur wordt periodiek door de raad van commissarissen geëvalueerd. De raad van
bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders.
Toezicht
De raad van commissarissen benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur.
Bij zowel bestuur als toezicht staat het belang van de Vennootschap en van de met haar verbonden
ondernemingen voorop. Hierbij wordt onder meer gestreefd naar het creëren van
aandeelhouderswaarde op de lange termijn. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te
houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken. Hij staat de raad
van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van deze taak richt de raad van commissarissen zich
naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
Zeggenschap
Certificaten van aandelen Heijmans worden gehouden door Stichting Administratiekantoor
Heijmans (verder te noemen ’Stichting AK’). De certificaten van aandelen zijn genoteerd aan de
effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Het stemrecht op gewone aandelen berust bij
Stichting AK. Certificaathouders die tijdens een aandeelhoudersvergadering willen stemmen, krijgen
voor dit doel een onvoorwaardelijke volmacht van Stichting AK.
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Medezeggenschap
De medezeggenschap door werknemers is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. Er is één
Ondernemingsraad op het niveau van Heijmans Nederland B.V. ingesteld.
Bedrijfscultuur
Voor de strategie ‘Verbeteren, Verslimmen, Verduurzamen’ is een cultuur van discipline en eenheid
een randvoorwaarde. Continu verbeteren blijft voor Heijmans van cruciaal belang om de basis op orde
te houden en daarmee wordt voorgebouwd op de principes van het eerdere strategische programma
‘Focus, Discipline en Excellence’. Heijmans ziet het belang van een goede corporate governance en
gedragscode om de bedrijfsdoelstellingen en bijbehorende bedrijfscultuur te bereiken. Daarvoor wordt
voortdurend gestuurd op het uitdragen van de kernwaarden die belangrijk zijn voor de realisatie van
de strategie. Deze kernwaarden zijn eigenaarschap, resultaatgerichtheid en samenwerking.
Heijmans streeft ernaar de hoogste normen te hanteren. Dat betekent dat wetgeving wordt
gerespecteerd en nageleefd. Ook worden richtlijnen gevolgd en geïnitieerd die voor de onderneming
specifiek en branchebreed gelden. Daarnaast betekent dit dat Heijmans streeft naar optimale
integriteit en transparantie over haar handelen en over de besluitvorming richting stakeholders.
Heijmans streeft naar een permanente dialoog met stakeholders en zorgt voor gelijktijdige en
toegankelijke informatieverspreiding.
Stichting Preferente Aandelen Heijmans
Aan Stichting Preferente Aandelen Heijmans is het recht verleend om preferente aandelen in het
kapitaal van Heijmans N.V. te nemen (de calloptie) tot een maximum van (nagenoeg) 100% van het
nominaal bedrag van het geplaatste kapitaal aan gewone aandelen en preferente
financieringsaandelen B.
De Stichting heeft tot doel de belangen van de onderneming zodanig te behartigen dat deze belangen,
en die van alle daarbij betrokkenen, zo goed mogelijk worden gewaarborgd en dat invloeden die de
zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit en/of de strategie van de onderneming in strijd
met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd. Het doel van
de uitgifte van preferente beschermingsaandelen is om gelegenheid en tijd te hebben om de hiervoor
genoemde belangenbehartiging zorgvuldig te kunnen uitvoeren in het geval de onderneming in een
mogelijke ongewenste situatie komt.
2. Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code
Algemeen
Heijmans hecht veel waarde aan een evenwichtige balans tussen de belangen van haar
verschillende ‘stakeholders’. Goed ondernemerschap, integriteit, betrouwbaarheid,
klantgerichtheid, openheid en transparant handelen van het management, alsmede goed
toezicht hierop, zijn de uitgangspunten van de corporate governance-structuur van Heijmans.
Heijmans onderschrijft het uitgangspunt van de Nederlandse corporate governance code (verder te
noemen ‘de Code’) dat de vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij
de vennootschap betrokken stakeholders.
De onderliggende principes van de Code worden door Heijmans onderschreven en zijn als zodanig
geïmplementeerd in de corporate governance-structuur. De Code is te vinden op www.mccg.nl.
Afwijkingen op de Code
Met betrekking tot één best practice wordt afgeweken van de aanbevelingen in de Code:
Best practice 4.4.3 bepaalt dat een bestuurder tweemaal voor een periode van vier jaar zitting kan
hebben in het bestuur van het administratiekantoor en nadien tweemaal voor een periode van twee
jaar. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van het bestuur
van het administratiekantoor.
Op grond van de statuten van Stichting Administratiekantoor Heijmans die golden tot 9 juli 2018
konden leden van het bestuur voor maximaal vier jaar worden benoemd, en tweemaal voor vier jaar
worden herbenoemd, in totaal dus 12 jaar. Daaraan was toegevoegd dat in bijzondere gevallen kon
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worden afgeweken. In overeenstemming met die statuten is de heer W.M. van den Goorbergh in
maart 2017 voor de vierde keer benoemd voor een periode van vier jaar. Daarbij is toen overwogen
dat continuïteit binnen het bestuur belangrijk is, zeker gezien de fase waarin Heijmans zich toen
bevond en in combinatie met de zittingsduur van de overige bestuursleden. Inmiddels zijn de statuten
van Stichting Administratiekantoor in overeenstemming met de Code gebracht.
3. De belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem, in verband met het
proces van financiële verslaggeving
De interne risicobeheersings- en controlesystemen, onder andere ten behoeve van het proces van
financiële verslaggeving, omvatten zowel algemene als specifieke beheersmaatregelen. Deze zijn
gericht op het beheersen van risico’s op ondernemings-, werkmaatschappij-, en projectniveau. Het
betreft onder meer een accounting manual waarin wordt voorgeschreven op welke wijze de interne en
externe financiële verslaglegging moet worden ingericht en welke procedures daarvoor moeten
worden doorlopen, een planning- en controlcyclus, waarbij periodiek door het operationele
management gerapporteerd wordt over de ontwikkeling van de relevante markten, de financiële gang
van zaken in relatie tot het budget en de financiële (en operationele) voortgang van projecten alsmede
periodieke review meetings tussen het verantwoordelijk operationeel management en de raad van
bestuur.
Deze beheersings- en controlesystemen worden verder toegelicht en in een bredere context geplaatst
in 7.4 Risicomanagement van het bestuursverslag 2018 van Heijmans N.V.
4. Het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, haar voornaamste
bevoegdheden, de rechten van de aandeelhouders en de wijze waarop deze kunnen
worden uitgeoefend
Volgens principe 4.1 kan de algemene vergadering een zodanige invloed uitoefenen op het beleid van
het bestuur en raad van commissarissen, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van checks
and balances binnen de vennootschap. Goede corporate governance veronderstelt een volwaardige
deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene vergadering. De raad van
commissarissen en raad van bestuur achten van groot belang dat zoveel mogelijk aandeelhouders
deelnemen aan de besluitvorming in aandeelhoudersvergaderingen.
Oproeping, agenda en te behandelen documentatie voor aandeelhoudersvergaderingen worden
uiterlijk tweeënveertig dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd en op de website van de
Vennootschap geplaatst. De Vennootschap stelt, voor zover het in haar mogelijkheid ligt,
aandeelhouders in de gelegenheid op afstand te stemmen en met alle (andere) aandeelhouders te
communiceren. Stichting AK verleent een onvoorwaardelijke stemvolmacht aan certificaathouders die
deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering. Houders van (certificaten van) aandelen die de
aandeelhoudersvergadering niet kunnen bijwonen, kunnen een volmacht en steminstructie verlenen
aan een door de Vennootschap aan te wijzen derde partij die overeenkomstig de steminstructie zal
stemmen.
Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn ex artikel 20 van de
statuten van Heijmans N.V. onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een
belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming,
waaronder in ieder geval:
- overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een
dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig
aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, in het
geval dat deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
en
- het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van
ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de
Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met
toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een
dochtermaatschappij.
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Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders komen daarnaast onder meer de navolgende
belangrijke bevoegdheden toe:
- vaststelling van de jaarrekening;
- resultaatbestemming/vaststelling van het dividend;
- verlenen van decharge aan de leden van de raad van bestuur;
- verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen;
- het doen van een aanbeveling van personen aan de raad van commissarissen om als
commissaris te worden voorgedragen als wel het besluit tot benoeming van een commissaris
dan wel afwijzing van een voordracht tot benoeming van een commissaris;
- het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur;
- het vaststellen van de bezoldiging van de commissarissen;
- besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap;
- de benoeming van de externe accountant van de Vennootschap; en
- besluitvorming omtrent eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de
raad van bestuur, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van
aandelen en inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen
aandelen of certificaten daarvan door de Vennootschap.
De raad van bestuur – of in voorkomende gevallen de raad van commissarissen – informeert alle
aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig over
aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel.
Indien tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders koersgevoelige informatie wordt
verstrekt, wordt deze informatie onverwijld openbaar gemaakt.
5. De samenstelling en het functioneren van de raad van bestuur, de raad van
commissarissen en hun commissies
De raad van bestuur
Samenstelling
De raad van bestuur vormt het bestuur van de Vennootschap. De raad van bestuur bestaat uit één of
meer leden. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van
commissarissen. De raad van bestuur van Heijmans N.V. bestaat thans uit twee leden, van wie er één
als voorzitter is aangewezen door de raad van commissarissen. Eén van de leden is chief financial
officer. Een bestuurder wordt in principe benoemd voor een periode van vier jaar.
Vanuit de wet Bestuur en Toezicht, is er een inspanningsverplichting om bij grotere ondernemingen
een streefpercentage van ten minste 30% vrouwen en ten minste 30% mannen voor de raad van
bestuur te hanteren, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. Binnen de
raad van bestuur is thans geen van de twee leden vrouw. De streefmarge van 30% wordt daarmee
niet behaald. De raad van bestuur is voornemens bij vacatures- niet zijnde herbenoemingen - te
streven naar voldoende diversiteit in ervaring en competenties van bestuursleden.
Benoeming en ontslag
Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar hetgeen ter zake is vermeld onder ’Voldoening aan
Besluit artikel 10 overnamerichtlijn’, sub h.
Wijze van functioneren
De raad van bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap (zie verder ‘bevoegdheden raad
van bestuur, zoals vermeld onder ‘Voldoening aan Besluit artikel 10 overnamerichtlijn’, sub i). Bij de
vervulling van deze taak richt hij zich op het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden
ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap
betrokkenen af.
Nadere regels omtrent de wijze van vergaderen, besluitvorming en werkwijze zijn vastgelegd in de
statuten van de Vennootschap en het reglement raad van bestuur. Beide zijn geplaatst op de website
van Heijmans onder de rubriek ’Corporate Governance’. Hierin is onder meer bepaald welke besluiten
van de raad van bestuur de voorafgaande goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen
en/of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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Belangrijke besluiten in 2018 hadden onder andere betrekking op:
- operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap, de strategie om deze
doelstellingen te realiseren en de randvoorwaarden die worden toegepast met betrekking
tot de strategie;
- het vaststellen van het businessplan en budget 2018 Heijmans N.V, waarin de kaders van de
strategische uitgangspunten van het beleid vervat zijn;
- het aangaan van een verlenging van de gesyndiceerde kredietfaciliteit tot 1 juli 2022;
- het onderzoeken van een samenwerking met Koninklijke BAM Groep op het gebied van asfalt;
- belangrijke investeringen / desinvesteringen (in / van materiële activa en gronden);
- goedkeuring tot inschrijving door dochterbedrijven op grote tenders en/of PPS-projecten;
- directiebenoemingen van de tot de Vennootschap behorende businessunits.
De raad van commissarissen
Samenstelling
De Vennootschap heeft een raad van commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de
raad van commissarissen zijn. Het aantal leden van de raad van commissarissen bedraagt ten minste
drie. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de raad van
commissarissen. De raad van commissarissen bestaat thans uit zes leden. De raad van
commissarissen heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld, rekening
houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en
achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen heeft de profielschets besproken
met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Ondernemingsraad. De profielschets is
te vinden op de website van Heijmans onder de rubriek ’Corporate Governance’.
De samenstelling van Heijmans’ raad van commissarissen wordt gekenmerkt door diversiteit naar
geslacht, nationaliteit, achtergrond en ervaring. De inspanningsverplichting vanuit de wet Bestuur en
Toezicht, is erop gericht om bij grotere ondernemingen een streefpercentage van ten minste 30%
vrouwen en ten minste 30% mannen voor de raad van commissarissen te hanteren, voor zover deze
zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. Binnen de raad van commissarissen zijn thans twee
van de zes leden een vrouw en daarmee dus ca. 33%. De raad van commissarissen is voornemens bij
vacatures – niet zijnde herbenoemingen – te streven naar verdere diversiteit in ervaring en
competenties van commissarissen.
Benoeming en ontslag
Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar hetgeen ter zake is vermeld onder ’Voldoening aan
Besluit artikel 10 overnamerichtlijn’, sub h.
Wijze van functioneren
De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur
en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.
De raad van commissarissen stelt zich in die rol actief op. De raad van commissarissen staat de raad
van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van deze taak richt hij zich op het belang van de
Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking
komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af. Daarbij betrekt de raad van
commissarissen ook relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Nadere regels omtrent
de wijze van vergaderen en de besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten van de Vennootschap en
het reglement raad van commissarissen Heijmans N.V. Beide zijn geplaatst op de website van
Heijmans onder de rubriek ‘Corporate Governance’.
Belangrijke besluiten van de raad van commissarissen in 2018 betroffen onder meer:
- Goedkeuring van de strategie;
- Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur tot vaststelling en wijziging van de
operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;
- Goedkeuring van het businessplan en budget 2018 Heijmans N.V. waarin de kaders van de
strategische uitgangspunten van het beleid zijn verwoord;
- Instemming met het dividendvoorstel Heijmans N.V.;
- Goedkeuring van het voorstel van de raad van bestuur ten aanzien van de
resultaatbestemming Heijmans N.V. met betrekking tot het boekjaar 2018;
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-

Goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur tot het aangaan van een verlenging van
de gesyndiceerde kredietfaciliteit tot 1 juli 2022;
Goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur om een samenwerking met Koninklijke
BAM Groep op het gebied van asfalt te onderzoeken;
Goedkeuring van de uitwerking van de criteria voor de korte en lange termijn variabele
beloning van de raad van bestuur;
Het besluit om de raad van commissarissen tijdelijk uit te breiden tot zes leden en een
vacature te stellen voor de zesde positie;
Het besluit om een aanpassing van de remuneratie raad van commissarissen voor de leggen
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Commissies
De raad van commissarissen heeft drie commissies benoemd, te weten een auditcommissie, een
selectie- en benoemingscommissie en een remuneratiecommissie. Voor elk van deze commissies
heeft de raad reglementen opgesteld die bepalen wat de rol van de betreffende commissie is, haar
samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen zijn te vinden op de website
van Heijmans onder de rubriek ’Corporate Governance’.
De auditcommissie bestaat uit drie leden. De selectie- en benoemingscommissie en de
remuneratiecommissie bestaan uit drie leden en met dezelfde samenstelling.
6. Het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur en
raad van commissarissen
Het diversiteitsbeleid van Heijmans kenmerkt zich door het streven naar een bredere inzet van diverse
medewerkers. Dat gaat verder dan alleen de man-vrouw verdeling, maar ziet ook op culturele
diversiteit en persoonlijk profiel. Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan het beleid ten aanzien van
de samenstelling van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen. Dat is erop gericht om
tot een optimale samenstelling van beide gremia te komen, en om te voldoen aan de geldende
streefcijfers met betrekking tot vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Diversiteit op het gebied
van leeftijd, geslacht, opleiding, ervaring en expertise draagt bij aan genoemde eerste doelstelling.
Het beleid wordt in aanmerking genomen bij het vervullen van vacatures in de raad van bestuur en
raad van commissarissen. In het geval er een vacature ontstaat, beoordeelt de raad van
commissarissen aan welke specifieke kennis, ervaring of expertise behoefte is. Vervolgens zullen alle
kandidaten die aan die specifieke kenmerken voldoen in de wervingsprocedure aan bod komen.
Uiteindelijk zal de raad van commissarissen de meeste geschikte kandidaat benoemen in de raad van
bestuur respectievelijk aan de algemene vergadering voordragen voor benoeming tot commissaris.
Het streefcijfer (voor vrouwelijke bestuurders) is voor de raad van bestuur in 2018 niet behaald. Voor
de raad van commissarissen geldt dat er in 2018 een vacature voor een tijdelijke zesde commissaris
is gesteld. Na een gedegen wervingsprocedure heeft de raad van commissarissen mevrouw M.M.
Jonk voorgedragen voor benoeming. Tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op 6
december 2018 is mevrouw Jonk benoemd tot commissaris van Heijmans voor de duur van ruim vier
jaar. Daarmee bestaat de raad van commissarissen per einde 2018 uit zes leden waarvan er twee
vrouw zijn. Het streefcijfers voor vrouwelijke commissarissen is daarmee behaald.
7. Voldoening aan Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
De ingevolge artikel 1, lid 1 sub c, d, f, h en i van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste
informatie is hierna opgenomen.
Artikel 1 lid 1 sub c, deelnemingen in de vennootschap waarvoor een meldingsplicht bestaat
overeenkomstig de artikelen 5:34, 5:35 en 5:43 van de Wet op het financieel toezicht
Per 31 december 2018 hebben volgens het ’register substantiële deelnemingen’ van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) de volgende partijen belangen in Heijmans van 3% of meer:
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Kempen Capital Management N.V.
NN Group N.V.
ASR Vermogensbeheer
JP Morgan Asset Management Holdings Inc.
Quaero Capital SA
Unionen
River & Mercantile Asset Management LLP

Kapitaal
belang
(%)
6,4%
6,4%
5,5%
4,5%
4,2%
3,3%
3,2%

Potentieel
stemrecht (%)
0,4%
0,4%
6,2%
5,1%
4,7%
3,7%
3,6%

Artikel 1 lid 1 sub d, bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen en de naam van
de gerechtigde
Aan de aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is verdeeld, zijn geen
bijzondere zeggenschapsrechten verbonden.
Artikel 1 lid 1 sub f, elke beperking van stemrecht, termijnen voor de uitoefening van stemrecht
en de uitgifte, met medewerking van de vennootschap, van certificaten van aandelen
Er zijn geen beperkingen op de uitoefening van aan (certificaten van) gewone aandelen verbonden
stemrechten.
Het op een preferent financieringsaandeel B van nominaal € 0,21 uit te brengen aantal stemmen is
contractueel beperkt tot 1,278 stem.
De statuten van de Vennootschap bevatten de gebruikelijke bepalingen met betrekking tot de
aanmelding om als stem- en vergadergerechtigde in een aandeelhoudersvergadering te worden
aangemerkt.
De statuten van de Vennootschap bevatten in artikel 6 de bepaling dat de raad van bestuur onder
goedkeuring van de raad van commissarissen als bevoegd orgaan is aangewezen door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders voor de uitgifte van (certificaten van) aandelen. De omvang en de
duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Artikel 1 lid 1 sub h, de voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders en
commissarissen en wijziging van de statuten
Benoeming en ontslag van bestuurders
De raad van commissarissen:
- benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur;
- geeft kennis van een voorgenomen benoeming aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders;
- ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord; en
- wijst één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter aan.
Heijmans onderschrijft de best practice bepalingen 2.2.1 en 3.2.3 van de code bij benoeming en
ontslag.
Benoeming en ontslag van commissarissen
De raad van commissarissen:
- stelt de profielschets voor zijn omvang en samenstelling – rekening houdend met de aard van de
onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen – vast nadat deze in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de
Ondernemingsraad is besproken;
- draagt een kandidaat voor; en
- maakt de voordracht bekend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de
Ondernemingsraad.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders:
- benoemt de leden van de raad van commissarissen;
- heeft het recht een voordracht van de raad van commissarissen af te wijzen waarna deze een
nieuwe voordracht moet doen; en
- heeft het recht een kandidaat voor te dragen.
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De Ondernemingsraad:
- heeft het recht een kandidaat voor te dragen; en
- heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor één derde deel van het totaal aantal leden. Het
aanbevolen lid wordt door de raad van commissarissen voorgedragen tenzij de raad van
commissarissen bezwaar maakt op grond van de verwachting dat het aanbevolen lid ongeschikt
zal zijn of dat de raad van commissarissen aldus niet naar behoren zal zijn samengesteld. In dit
geval trachten de raad van commissarissen en de Ondernemingsraad overeenstemming te
bereiken, bij gebreke waarvan de Ondernemingskamer beslist. Indien de raad van
commissarissen de aanbeveling van de Ondernemingsraad overneemt, is de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders hieraan niet gebonden.
Een commissaris kan slechts worden ontslagen door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan het vertrouwen in de raad van commissarissen
opzeggen, doch niet dan nadat de Ondernemingsraad hierover zijn visie heeft gegeven. Het opzeggen
van het vertrouwen kan slechts geschieden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal. Het besluit tot opzegging van
het vertrouwen heeft het onmiddellijk ontslag van de raad van commissarissen tot gevolg.
Heijmans onderschrijft de best practice bepaling 2.2.2 van de code ter zake de maximale
zittingstermijn in de raad van commissarissen.
Wijziging van statuten
Een besluit tot wijziging van de statuten kan, tenzij het voorstel daartoe uitgaat van de raad van
bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen, alleen worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering
van Aandeelhouders waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Indien een voorstel tot het nemen van een besluit is uitgegaan van de raad van bestuur, onder
goedkeuring van de raad van commissarissen, kan dit besluit worden genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.
De Vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met
Euronext Amsterdam N.V. alvorens dit voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
voor te leggen.
Artikel 1 lid 1 sub i, de bevoegdheden van het bestuur, in het bijzonder tot de uitgifte van
aandelen van de vennootschap en de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap
De raad van commissarissen en de raad van bestuur onderschrijven de principes van de code. De
hieruit voortvloeiende best practice bepalingen zijn vastgelegd in het reglement van de raad van
bestuur, zoals vermeld op de website van Heijmans onder de rubriek ’Corporate Governance’.
De bevoegdheden van het bestuur
De raad van bestuur:
- stelt de strategie van de Vennootschap vast en stuurt het operationele management aan. De raad
van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, de
strategie met het bijbehorende risicoprofiel, het resultaat en de voor de onderneming relevante
maatschappelijke aspecten van ondernemen;
- legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders;
- richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar
verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de
Vennootschap betrokkenen af;
- verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van
zijn taak;
- is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de
risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de financiering van de Vennootschap;
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rapporteert hierover aan, en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de
raad van commissarissen en zijn auditcommissie;
geeft leiding aan de onderneming en draagt hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid; en
verdeelt onderling de werkzaamheden onder goedkeuring van de raad van
commissarissen. De voorzitter geeft leiding aan de raad van bestuur. De chief financial officer
draagt zorg voor financiële taken. De voorzitter en andere leden van de raad van bestuur sturen
de businessunits/staforganen aan. De raad van bestuur draagt zorg voor een adequate
informatieverstrekking aan de raad van commissarissen.

Bevoegdheid raad van bestuur met betrekking tot uitgifte van aandelen en verkrijging (inkoop)
De raad van bestuur is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018
conform de statuten aangewezen als bevoegd orgaan, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, om voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 april 2018:
- over te gaan tot uitgifte van en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. De
bevoegdheid om gewone aandelen uit te geven, is beperkt tot 10% van het geplaatste
aandelenkapitaal per 11 april 2018, vermeerderd met 10% indien de uitgifte plaatsvindt in het
kader van een fusie of overname danwel het aangaan van een strategische alliantie; en
- het voorkeursrecht op gewone aandelen te beperken of uit te sluiten in het geval dat die aandelen
worden geplaatst met gebruikmaking van het eerder vermelde recht tot het nemen van aandelen.
Verder is de raad van bestuur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2018
voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 april 2018, gemachtigd als bevoegd orgaan, onder
goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten gewone en preferente
financieringsaandelen B in haar eigen kapitaal door de vennootschap te doen verkrijgen door aankoop
ter beurze of anderszins. Hierbij geldt dat de machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste
aandelenkapitaal en dat de aandelen door de vennootschap kunnen worden verkregen tegen een prijs
tussen nominaal en 110% van het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf beursdagen
voorafgaand aan de dag van inkoop voor de gewone aandelen en tussen nominaal en 110% van de
uitgifteprijs voor de preferente financieringsaandelen B.
Onder aandelen zijn certificaten van aandelen begrepen.
8. Voldoening aan artikel 2:392 lid 1 sub e BW (bijzondere zeggenschapsrecht)
Aan niemand is een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de Vennootschap toegekend.

Rosmalen, 21 februari 2019
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