Overnamerichtlijn 2018 Heijmans N.V.
De ingevolge artikel 1, lid 1 van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is
hierna opgenomen.
Artikel 1 lid 1 sub a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het bestaan van
verschillende soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten en plichten en het
percentage van het geplaatste kapitaal dat door elke soort wordt vertegenwoordigd
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 24 miljoen. Het is verdeeld in:
- 35,1 miljoen gewone aandelen van elk nominaal € 0,30 (waarvan 21.409.169 zijn
geplaatst, onderverdeeld in 21.409.162 certificaten van aandelen en 7 nietgecertificeerde aandelen);
- 7 miljoen cumulatief preferente financieringsaandelen B van elk nominaal € 0,21
(waarvan 4.510.000 zijn geplaatst); en
- 8 miljoen preferente beschermingsaandelen van elk nominaal € 1,50 (waarvan geen zijn
geplaatst).
Aan verschillende soorten aandelen verbonden rechten
Stemrecht
Per nominaal bedrag van € 0,01 kan één stem worden uitgebracht.
Voor de preferente financieringsaandelen B geldt een contractuele stemrechtbeperking van
1,278 stem per aandeel.
Het stemrecht op de gewone aandelen waarvoor certificaten zijn uitgegeven, berust bij
Stichting Administratiekantoor Heijmans (hierna te noemen: Stichting AK).
Aan ieder (certificaat van een) gewoon aandeel zijn dertig stemmen toegekend.
Certificaathouders kunnen een onvoorwaardelijke volmacht krijgen van Stichting AK om te
stemmen op een (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Onder
bepaalde voorwaarden bestaat voor certificaathouders de mogelijkheid tot decertificering.
Dividend
De houders van (certificaten van) gewone aandelen zijn gerechtigd tot het dividend.
Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van circa 40% van de winst na belastingen uit
gewone bedrijfsuitoefening. Met het oog op het belang van het herstel van de balans, is
besloten geen dividend uit te keren op de (certificaten van) gewone aandelen over 2018.
Op 28 juni 2002 zijn 6.610.000 preferente financieringsaandelen B uitgegeven tegen een
uitgiftekoers van € 10 per aandeel. Deze aandelen zijn niet genoteerd ter beurze en zijn niet
gecertificeerd. Het dividend is per 1 januari 2014 opnieuw vastgesteld op 7,9% op de
uitgiftekoers van € 10 per aandeel en is vast gedurende een periode van 5 jaar. Medio juli
2015 zijn 2.100.000 preferente financieringsaandelen B ingekocht door de Vennootschap. Het
besluit tot vermindering van kapitaal is per 18 september 2015 van kracht geworden.
Derhalve staan per die datum 4.510.000 preferente financieringsaandelen B uit.
Aan de aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal is verdeeld, zijn geen andere rechten
verbonden dan uit de wet voortvloeien, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 31 van de
statuten van de Vennootschap over de bestemming van de winst ten aanzien van de
preferente financieringsaandelen B:
’Op preferente financieringsaandelen B wordt uitgekeerd 7,9% van het op die preferente
financieringsaandelen gestorte bedrag. Van de overblijvende winst zal de raad van bestuur
onder goedkeuring van de raad van commissarissen zoveel reserveren als hij nodig oordeelt.
Voor zover de winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter
beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hetzij geheel of gedeeltelijk
ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan houders van gewone aandelen in
verhouding tot hun bezit aan gewone aandelen.’
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Iedere 5 jaar dient er conform de overeenkomst met de houders van cumulatief preferente
financieringsaandelen B een dividendherziening plaats te vinden. Voor de periode van 1
januari 2019 tot en met 31 december 2023 zijn partijen overeengekomen dat het jaarlijkse
dividend wordt verlaagd naar 7,21%. Als onderdeel van de afspraken zal Heijmans, onder
bepaalde voorwaarden, het uitstaande preferente kapitaal de komende jaren terug brengen
en zo de vermogensstructuur van de onderneming optimaliseren. In dit kader zijn partijen
aflossingselementen overeengekomen, die primair gekoppeld zijn aan het winst genererend
vermogen van de onderneming. Deze afspraken zijn aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tijdens de jaarlijkse
vergadering te houden op 10 april 2019, goedkeuring verleent voor de daarvoor benodigde
wijziging van de statuten van de Vennootschap.
Artikel 1 lid 1 sub b, elke beperking door de vennootschap van de overdracht van
aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van
aandelen
Er bestaat geen statutaire of contractuele beperking van overdracht van aandelen of van
certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, behoudens de
statutaire blokkering van overdracht en levering van preferente financieringsaandelen B.
Artikel 11 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat voor overdracht van preferente
financieringsaandelen B goedkeuring is vereist van de raad van bestuur van de
Vennootschap.
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:

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 e, het mechanisme voor de controle van een regeling, die rechten
toekent aan werknemers om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een
dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen, wanneer de controle niet rechtstreeks
door de werknemers wordt uitgeoefend
De Vennootschap kent geen werknemersparticipatieplan of werknemersaandelen-optieplan.
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.
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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 g, elke overeenkomst met een aandeelhouder, voor zover aan de
vennootschap bekend, die aanleiding kan geven tot beperking van de overdracht van
aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van
aandelen of tot beperking van het stemrecht
De Vennootschap is niet bekend met overeenkomsten waarbij een aandeelhouder is
betrokken, welke overeenkomsten aanleiding kunnen zijn tot beperking van de overdracht
van aandelen of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven (certificaten van)
gewone aandelen of tot beperking van het stemrecht.
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.
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
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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;
- 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
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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.
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.
Artikel 1 lid 1 sub j, belangrijke overeenkomsten, waarbij de vennootschap partij is en
die tot stand komen, worden gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een
wijziging van zeggenschap over de vennootschap nadat een openbaar bod in de zin
van artikel 5:70 van de Wet op het financieel toezicht is uitgebracht, alsmede de
gevolgen van die overeenkomsten, tenzij de overeenkomsten of gevolgen zodanig van
aard zijn dat de vennootschap door de mededeling ernstig wordt geschaad
In de overeenkomst met het bankenconsortium is ten aanzien van de faciliteit van € 121
(bedrag per einde 2018) miljoen een change of control-clausule opgenomen. Hierin is
bepaald dat het consortium op de hoogte moet worden gesteld van een change of control,
waarna het consortium de mogelijkheid heeft om vervroegde aflossing te eisen.
Change of control-clausules kunnen voorkomen in samenwerkingsovereenkomsten waarbij
dochtervennootschappen partij zijn.
Artikel 1 lid 1 sub k, elke overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder of
werknemer die voorziet in een uitkering bij beëindiging van het dienstverband naar
aanleiding van een openbaar bod in de zin van artikel 5:70 van de Wet op het financieel
toezicht
In de overeenkomst met de leden van de raad van bestuur is voorzien in een uitkering bij
beëindiging van het dienstverband c.q. de opdracht naar aanleiding van een openbaar bod.
Rosmalen, 21 februari 2019
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