Belangrijkste elementen van het management contract tussen D.M. van den Ouden en Lavide
Holding N.V.
Best practice bepaling 3.4.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat de
belangrijkste elementen van het contract van een bestuurder met de vennootschap na het sluiten
daarvan worden gepubliceerd, uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering, waar de
benoeming van de bestuurder wordt voorgesteld.
De Raad van Commissarissen heeft besloten de heer Van den Ouden voor te dragen voor benoeming
tot bestuurder aan de (buitengewone) algemene vergadering van Lavide Holding N.V. (“Lavide”), te
houden op 27 december 2022 (de “BAVA”), voor een termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt per
de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026.
In verband hiermee is een concept management overeenkomst opgesteld. Hieronder worden de
belangrijkste elementen van het contract van de heer Van den Ouden vermeld.
De management overeenkomst houdt tevens in een overeenkomst van opdracht. De looptijd eindigt
per de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering in 2026.
De heer Van den Ouden zal met ingang van 1 januari 2023 een beloning van € 75.000 ex BTW per
jaar, te betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 6.250. Jaarlijks vindt een verhoging van de
management fee plaats met 5%, voor het eerst in 2024. Om zeker te zijn, dat deze beloning past
binnen het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur, is vaststelling van het beloningsbeleid tevens
geagendeerd voor de BAVA.
In de managementvergoeding zijn begrepen vakantiegeld, verzekerings- en pensioenpremies.
De in de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte redelijke kosten, waaronder verblijfkosten,
worden op vertoon van de onderliggende bescheiden door Lavide vergoed.
Er is geen variabele beloning overeengekomen.
De vergoeding bij ontslag bedraagt conform best practice bepaling 3.2.3 van de Nederlandse
Corporate Governance Code maximaal eenmaal het jaarsalaris (het ‘vaste’ deel van de bezoldiging).
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