TOELICHTING BIJ HET
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Randstad N.V.,
gevestigd te Amsterdam.

d.d. 11 februari 2020 zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd
aan de op 18 juni 2020 te houden algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap.

0037848-0000264 EUO3: 1481476057.3

1

Allen & Overy LLP

TOELICHTING
bij het voorstel tot statutenwijziging van Randstad N.V. (Randstad), d.d. 11 februari 2020 zoals
dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 18 juni 2020 te houden algemene
vergadering van aandeelhouders
1.

Reset preferente aandelen B

De belangrijkste reden voor de wijziging van de statuten van Randstad is om in artikel 35 een
overgangsbepaling ten aanzien van het dividend op de preferente aandelen B toe te voegen voor de
periode tot en met 17 november 2026. Gezien de huidige negatieve rente bedraagt het basispercentage
voor dividend op de preferente aandelen -0,368%. Volgens artikel 27 (te hernummeren tot artikel 28)
van de statuten bedraagt de maximale opslag op de preferente aandelen B 175 basispunten. Het dividend
op de preferente aandelen B zou daarmee voor de komende jaren ver onder het percentage dat
gebruikelijk is in de markt liggen. Derhalve wordt voorgesteld om voor de periode van 18 november
2019 tot en met 17 november 2026, het dividend op de preferente aandelen B te verhogen en vast te
stellen op 2,00%. Dit wordt bewerkstelligd door de opslag voor de preferente aandelen B tijdelijk te
verhogen en vast te stellen op 236,8 basispunten. Vanaf 18 november 2026 vervalt de werking van de
overgangsbepaling en is de oorspronkelijke tekst van artikel 27 (alsdan artikel 28) weer van kracht.
2.

Implementatiewet richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid

Bij de gelegenheid van de onderhavige wijziging van de statuten worden ook enkele aanpassingen
voorgesteld die verband houden met wijzigingen in de Europese richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid
die met ingang van 1 december 2019, met het van kracht worden van de Uitvoeringswet
Aandeelhoudersrichtlijn, in, onder meer, het Burgerlijk Wetboek zijn geïmplementeerd. De herziene
aandeelhoudersrichtlijn bevat gedetailleerde regels over de procedure voor het op- en vaststellen van het
bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de
onderwerpen die in dit beleid aan bod dienen te komen. Daarnaast introduceert de herziene
aandeelhoudersrichtlijn de verplichting om jaarlijks een bezoldigingsverslag op te stellen dat een
overzicht biedt van alle bezoldigingen die, binnen het kader van het bezoldigingsbeleid, in het
voorgaande boekjaar aan individuele bestuurders en commissarissen zijn toegekend of verschuldigd
zijn. Dit verslag wordt jaarlijks aan de algemene vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.
De voorgestelde wijzigingen in de statuten ten aanzien van het bezoldigingsbeleid en het
bezoldigingsverslag laten deze statutaire bepalingen weer aansluiten bij de relevante bepalingen uit het
Burgerlijk Wetboek sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Aandeelhoudersrichtlijn.
3.

Overig

Er wordt een aantal wijzigingen voorgesteld van meer technische aard, met als doel om:
(i)
te bewerkstelligen dat de tekst van de statuten aansluit bij de relevante bepalingen in het
Burgerlijk Wetboek en de principes van de Corporate Governance Code. Het betreft hier
bijvoorbeeld de verwijdering uit artikel 9 lid 6 van de vereiste goedkeuring van de Raad van
Commissarissen voor het vaststellen van de strategie door de Raad van Bestuur. De Corporate
Governance Code neemt namelijk als uitgangspunt dat het vaststellen van de strategie tot het
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exclusieve domein van de Raad van Bestuur behoort. De Raad van Commissarissen houdt
vervolgens toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de strategie uitvoert
(ii) de Raad van Commissarissen de mogelijkheid te bieden om twee van haar commissies met
gedeeltelijk overlappende taken en verantwoordelijkheden, te weten de governance & nominatie
commissie en de remuneratie commissie, samen te voegen (artikel 14 lid 6)
(iii) in navolging van de regeling voor de Raad van Bestuur, te voorzien in een statutaire regeling voor
ontstentenis of belet van leden van de Raad van Commissarissen (artikel 17 (nieuw)) zoals ook
wordt gevraagd door het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (artikel 2:142 lid
4(nieuw) BW).
De overige wijzigingen van technische aard en de voorgestelde redactionele wijzigingen, waaronder de
aangepaste kruisverwijzingen, worden geacht voor zich te spreken.
4.

Machtiging

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad
van Bestuur, de (vervangend) secretaris van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris,
paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs
te Amsterdam, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.
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