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02 april 2021

Aandeelhouders dwingen BAM en PostNL tot
openheid over benoeming accountant
Aandeelhouders hebben BAM Groep en PostNL gedwongen tot het geven van meer inzicht rondom de
voorstellen tot benoeming van de controlerend accountant.
Daarover bericht Eumedion in een nieuwsbrief. Koninklijke BAM Groep stelt aan de op 14 april a.s. te houden AvA voor,
om de zittende accountant van EY te herbenoemen als controlerend accountant van de jaarrekening 2022.
Het bouwbedrijf ging in de toelichting op dit voorstel aanvankelijk niet in op een berisping die de betre ende
accountant in januari van de Accountantskamer kreeg, voor zijn rol als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (OKBer) bij de controle van de jaarrekening van Imtech over 2012. De accountant was toen nog verbonden aan KPMG; sinds
2014 werkt hij bij EY.
In lijn met het oordeel van de Accountantskamer wordt nu in een statement, ingebracht als aanvullende informatie
voor de agenda van de AvA, een toelichting gegeven op het functioneren van de betre ende accountant. Zowel de BAMondernemingsleiding als EY stellen het volste vertrouwen te hebben in diens controlekwaliteiten. Daarbij wordt
gerefereerd aan positieve evaluaties van zijn optreden door BAM en aan uitkomsten van interne
kwaliteitsbeoordelingen binnen EY. De berisping van de Accountantskamer doet hier niets aan af, aldus BAM en EY.

PostNL
Ook bij PostNL dringen aandeelhouders aan op meer informatie over de benoeming van de controlerend accountant,
voorafgaand aan de geplande AvA op 20 april a.s.
PostNL wil na zes jaar afscheid nemen van EY en KPMG vanaf boekjaar 2022 benoemen als nieuwe accountant. Deze
vervroegde kantoorroulatie (binnen de wettelijke maximumtermijn van tien jaar) werd door PostNL eerst niet
inhoudelijk gemotiveerd.
Na vragen van verschillende aandeelhouders publiceerde het postbedrijf op 17 maart jl. alsnog aanvullende informatie
over het voorstel. Daaruit blijkt dat het vervroegde afscheid van EY te maken heeft met de wettelijk verplichte roulatie
van de ‘lead audit partner’ na boekjaar 2021.
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'Afsplitsingen creëren waarde voor aandeelhouders'
Beursgenoteerde ondernemingen kunnen door afsplitsingen en spin o s
meer focus aanbrengen in hun kernactiviteiten. In onzekere tijden, waarin
ook vaak activistische... 
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14 juli 2020

VEB: Weerstand aandeelhouders tegen beloning
bestuurders neemt toe
De weerstand van aandeelhouders tegen het beloningsbeleid voor bestuurders
neemt toe, signaleert de Vereniging van E ectenbezitters (VEB). Bij bijna één
op de acht... 
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08 november 2019

Aandeelhouders en werknemers krijgen meer te
zeggen over topsalarissen
De Eerste Kamer nam deze week een nieuwe wet aan die beursgenoteerde
bedrijven ertoe verplicht nauwkeuriger verslag te doen van hoe hun
loonbeleid aansluit op de... 
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05 juli 2019

Eumedion: 'Controleverklaring steeds informatiever,
aandeelhouders kritischer'
De controleverklaring van accountants wordt langzaamaan steeds
informatiever voor beleggers. Daarnaast verzetten aandeelhouders zich
steeds vaker tegen bestuursvoorstellen. 
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24 juni 2019

Eumedion: extra meldingsplicht aandeelhouders niet noodzakelijk en
disproportioneel
Eumedion is tegen de invoering van een extra 2 procent-meldingsdrempel voor aandeelhouders van beursgenoteerde
ondernemingen. Volgens de koepel van institutionele... 

