
 
STEMUITSLAG PER AGENDAPUNT BAVA 2015 

 

Agenda item 

het aantal aandelen 
waarvoor geldige 
stemmen zijn 
uitgebracht* 

% van het 
geplaatste 
kapitaal** 

Voor Tegen Onthouding 

4 Voorwaardelijke décharge leden van de 
Raad van Commissarissen  19.334.868 100,00% 19.207.960 126.908 100 

5.2d Voorwaardelijke benoeming, per de Dag 
van Overdracht op de voorwaarde dat 
Overdracht plaats vindt, van mevrouw 
Ipek Ilicak Kayaalp als lid van de Raad 
van Commissarissen 

19.320.061 99,92% 19.308.761 11.300 14.907 

5.3d Voorwaardelijke benoeming, per de Dag 
van Overdracht op de voorwaarde dat 
Overdracht plaats vindt, van de heer 
Hüseyin Avni Akvardar als lid van de 
Raad van Commissarissen 

19.320.066 99,92% 19.208.765 111.301 14.902 

5.4d Voorwaardelijke benoeming, per de Dag 
van Overdracht op de voorwaarde dat 
Overdracht plaats vindt, van de heer 
Emre Baki als lid van de Raad van 
Commissarissen 

19.320.066 99,92% 19.308.766 11.300 14.902 

6.1 Voorstel tot het toepassen van het 
gemitigeerd structuurregime 19.334.963 100,00% 19.334.663 300 5 

6.2 Voorstel van de Raad van Bestuur, 
onder goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen, tot voorwaardelijke 
statutenwijziging in verband met de 
toepassing van het gemitigeerd 
structuurregime 

19.234.962 99,48% 19.234.662 300 100.006 



 
 
7.1a Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen 

bij de Kapitaalstorting na Settlement bij 
verkrijging van minder dan (i) 95% van 
het geplaatste aandelenkapitaal (het 
"Percentage") of (ii) een aantal 
geplaatste certificaten gelijk aan het 
Percentage, door Offeror (zoals 
gedefinieerd in het Biedingsbericht) 

19.333.663 99,99% 19.308.761 24.902 1.305 

7.1b Aanwijzing inzake beperking of 
uitsluiting van het voorkeursrecht 19.333.968 99,99% 19.309.066 24.902 1.000 

7.1c Bevestiging kapitaalvermindering  19.333.968 99,99% 19.323.668 10.300 1.000 

7.2a Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen 
bij de Kapitaalstorting na Settlement bij 
verkrijging van het Percentage of meer 
dan het Percentage, of een aantal 
geplaatste certificaten gelijk aan of 
hoger dan het Percentage, door Offeror 
(zoals gedefinieerd in het 
Biedingsbericht) 

19.333.968 99,99% 19.309.066 24.902 1.000 

7.2b Aanwijzing inzake beperking of 
uitsluiting van het voorkeursrecht 19.333.968 99,99% 19.308.766 25.202 1.000 

8a Statutenwijziging waardoor het aantal 
aandelen in het maatschappelijk 
kapitaal wordt vergroot 

19.333.968 99,99% 19.333.968 - 1.000 

8b Statutenwijziging waardoor aandelen in 
het kapitaal worden geconsolideerd 19.333.968 99,99% 19.333.668 300 1.000 

 
*  dit aantal is gelijk aan het aantal geldig uitgebrachte stemmen; het betreft het totaal aantal stemmen voor en tegen; onthoudingen zijn in dit aantal niet meegerekend. 

**  het betreft het percentage van het totaal aantal stemmen voor en tegen ten opzichte van het totaal aantal geplaatste en uitstaande aandelen. Percentages zijn afgerond 

naar twee decimalen. 


