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Agenda 

van de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Industrieele Handelscombinatie Holland, 
te houden op donderdag 22 mei 1975 om 15.00 uur in het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam. 

1. Opening 

2. Versiag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 1974 

3. Bericht van de raad van commissarissen 

4. Goedkeuring van de jaarrekening 1974 

5. Goedkeuring van de voorgestelde 
winstverdeling 

6. Voorstel tot wijziging van de statuten 
(bijlage: ontwerp met toelichting) 

7. Beloning van commissarissen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

Houders van aandelen aan toonder, die de 
vergadering wensen bij te wonen, moeten hun 
aandelen uiterlijk 15 mei 1975 tegen bewijs van 
ontvangst, dat tevens als bewijs van toegang tot de 
vergadering geldt, deponeren: 
in Nederland: 
bij de Algemene Bank Nederland N.V. te Rotterdam 

of Amsterdam; 
bij de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te 

Rotterdam of Amsterdam; 
bij de Banque de Paris et des Pays-Bas N.V. te 

Rotterdam of Amsterdam; 
of ten kantore van de vennootschap. 

Marconistraat 2 te Rotterdam, 
in België: 
bij de Bank van Parijs en de Nederlanden België 

N.V. te Brussel, 
in Frankrijk: 
bij de Banque de Paris et des Pays-Bas te Parijs. 

Aan houders van aandelen op naam die de 
vergadering wensen bij te wonen, zal een bewijs 
van toegang tot de vergadering worden gezonden, 
mits dit uiterlijk 15 mei 1975 door hen bij de 
raad van bestuur wordt aangevraagd. 
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VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE 
N.V. INDUSTRIEELE HANDELSCOMBINATIE HOLLAND, GEVESTIGD TE ROTTERDAM 

Artikel 10, lid 5, luidt: 
„Aan commissarissen kan door de algemene 
vergadering van aandeelhouders een vaste 
beloning worden toegekend." 

Artikel 10, lid 5, komt te luiden: 
„Aan commissarissen wordt door de algemene 
vergadering van aandeelhouders een 
beloning toegekend." 

Artikel 18, lid 3, luidt: 
„Het resterende gedeelte van de winst staat ter 
vrije beschikking van de algemene 
vergadering van aandeelhouders, met dien 
verstande, dat voor ieder procent dividend dat 
wordt uitgekeerd boven vier procent, aan de 
raad van commissarissen toekomt een bedrag 
van éénduizend gulden per commissaris, 
zullende evenwel de uitkeringen uit dezen 
hoofde een bedrag van vijftienduizend gulden 
per jaar per commissaris niet mogen 
overschrijden." 

Artikel 18, lid 3, komt te luiden: 
„Het resterende gedeelte van de winst staat 
ter vrije beschikking van de algemene 
vergadering van aandeelhouders." 

Toelichting: 
Met de invoering van de structuurwet is de positie 
van de commissarissen bij de grote naamloze 
vennootschappen fundamenteel gewijzigd. 
De raad van commissarissen is, anders dan 
voorheen, mede-verantwoordelijk voor het te 
voeren beleid. In verband hiermede wordt een 
beloning van commissarissen, welke bestaat uit 
een vast gedeelte (artikel 10, lid 5) en een variabel 
gedeelte dat afhankelijk is van het uitgekeerde 
dividend (artikel 18, lid 3), geacht niet meer in 
overeenstemming te zijn met de toegenomen 
verantwoordelijkheid van commissarissen. 

De strekking van de voorgestelde wijziging van de 
artikelen 10 en 18 is dan ook, dat de leden van de 
raad van commissarissen een beloning genieten, 
die wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering van aandeelhouders en welke niet 
meer ten dele afhankelijk is van het uitgekeerde 
dividend. 

Rotterdam, 14 april 1975 

Namens de raad van commissarissen en de raad 
van bestuur: 

M. J. Keyzer 
(voorzitter van de raad van commissarissen) 

D.L.H. Smit 
(president van de raad van bestuur) 


