Corporate Governance
Telegraaf Media Groep (TMG) is een
structuurvennootschap en heeft een zogenoemde twotier Board, gevormd door de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de
corporate governance structuur van de vennootschap.
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de corporate
governance structuur. De Raad van Bestuur en de Raad
van Commissarissen onderschrijven de uitgangspunten
van de Nederlandse Corporate Governance Code (de
Code).

Corporate Governance Code
De zogenoemde Corporate Governance-verklaring,
waaronder het volledige "comply or explain"-overzicht inzake
de Code van TMG, is te vinden op www.tmg.nl. De volgende
principes en best practice-bepalingen worden om de
daarachter vermelde reden niet volledig toegepast:

Principe IV.1
TMG biedt aandeelhouders geen gelegenheid tijdens de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op afstand
te stemmen. Aandeelhouders dienen in beginsel de
vergadering bij te wonen om aldus met de overige aanwezigen
te kunnen discussiëren en zo hun mening te vormen.

jaar (overeenkomstig de bepalingen van de Code), die
tussentijds wederzijds kan worden opgezegd met een
opzegtermijn van drie maanden. Zij worden voor een
gelijklopende periode van vier jaar benoemd tot statutair
directeur van TMG.
De opdrachtovereenkomst eindigt steeds van rechtswege bij
afloop van de termijn van vier jaren. Ten minste een half jaar
vóór afloop van voormelde termijn van vier jaren zal TMG het
bestuurslid per e-mail of anderszins schriftelijk berichten of de
opdrachtovereenkomst na afloop van de termijn van vier jaren
al dan niet zal worden gecontinueerd. Bij het eventueel
achterwege blijven van een dergelijk bericht geldt dat de
opdrachtovereenkomst na ommekomst van de termijn van vier
jaren niet zal worden voortgezet.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van
de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van
de vennootschap. Bovendien staat zij de Raad van Bestuur
met raad terzijde, zowel op verzoek van de Raad van Bestuur
als op eigen initiatief.

De Raad van Bestuur wordt benoemd door de Raad van
Commissarissen. De AvA wordt in kennis gesteld van een
voorgenomen benoeming. De Raad van Commissarissen
ontslaat een bestuurder niet dan nadat de AvA over het
voorgenomen ontslag is gehoord en het lid van de Raad van
Bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de AvA te
verantwoorden.

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie
natuurlijke personen die op voordracht van de Raad van
Commissarissen worden benoemd door de AvA. De
voordracht gebeurt op basis van een door de Raad van
Commissarissen opgestelde en openbare profielschets
betreffende omvang en samenstelling. Daarbij wordt rekening
gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten
en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen. De AvA en de Centrale Ondernemingsraad
kunnen personen aanbevelen om als commissaris te worden
voorgedragen. De Centrale Ondernemingsraad heeft het
zogenoemde versterkte aanbevelingsrecht voor een derde van
het aantal commissarissen.

De Raad van Bestuur is, tenzij anders bepaald in de statuten,
belast met het besturen van de vennootschap, wat onder meer
inhoudt dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de
realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de
strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkelingen. De Raad van Bestuur kan bestaan
uit een of meer leden. Het aantal leden wordt vastgesteld door
de houders van prioriteitsaandelen.

Het aantal commissariaten van een lid van de Raad van
Commissarissen is wettelijk beperkt en bedraagt niet meer dan
vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van
commissarissen dubbel telt. Het aantal van vijf heeft betrekking
op zogenaamde grote ondernemingen gevestigd in
Nederland. Het lidmaatschap van een raad van
commissarissen of een raad van bestuur van een buitenlandse
onderneming telt niet mee voor dit aantal.

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur van TMG zijn werkzaam op
basis van een opdrachtovereenkomst met een duur van vier
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Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar wordt de
jaarlijkse AvA gehouden. De agenda van de AvA zal in ieder
geval het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, het
reserverings- en dividendbeleid en het voorstel omtrent
bestemming van de winst bevatten. Daarnaast zal worden
gestemd over decharge van de leden van de Raad van Bestuur
en de leden van de Raad van Commissarissen. Houders van
aandelen of certificaten die ten minste een procent (1) of ten
minste een waarde van € 50 miljoen of meer
vertegenwoordigen kunnen verzoeken om een onderwerp op
de agenda te zetten. Dergelijke verzoeken worden ingewilligd,
mits zij schriftelijk en niet later dan op de zestigste dag voor de
vergadering zijn ontvangen door de Raad van Bestuur of de
Raad van Commissarissen en geen zwaarwichtig belang van
TMG zich daartegen verzet. Buitengewone algemene
vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo
dikwijls de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen
dat wenselijk vinden.
Iedere aandeelhouder en certificaathouder kan de AvA
bijwonen en daarin het woord voeren. Iedere stemgerechtigde
aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker van aandelen aan
wie het stemrecht toekomt is bevoegd de AvA bij te wonen,
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
De belangrijkste bevoegdheden van de AvA zijn:
• benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen
op voordracht van de Raad van Commissarissen;
• aanbeveling van personen aan de Raad van
Commissarissen om als commissaris te worden
voorgedragen;
• vaststelling van de remuneratie van de leden van de Raad
van Commissarissen;
• opzegging van het vertrouwen in de Raad van
Commissarissen;
• verlenen van decharge aan de leden van de Raad van
Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen;
• vaststelling van de jaarrekening;
• goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur over
een belangrijke verandering in de identiteit of het karakter
van TMG;
• verlenen van bevoegdheid aan de houders van de
prioriteitsaandelen tot uitgifte van aandelen en tot beperking
of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders;
• vaststelling van het beloningsbeleid van de Raad van
Bestuur;
• beschikken over de winst nadat dividend is uitgekeerd op
eventueel uitstaande preferente aandelen, op de
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prioriteitsaandelen en nadat een besluit is genomen door de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen onder
goedkeuring van de houders van prioriteitsaandelen met
betrekking tot reservering van (een gedeelte) van de winst.

Aandelenkapitaal
Het aandelenkapitaal van TMG bestaat uit gewone aandelen,
prioriteitsaandelen en preferente aandelen.
De uitgegeven prioriteitsaandelen worden alle gehouden door
de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media
Groep N.V.. Voor nadere informatie met betrekking tot de
belangrijkste rechten en bevoegdheden van deze stichting zie
hieronder de paragraaf "Stichting Beheer Prioriteitsaandelen
Telegraaf Media Groep N.V.".
TMG heeft in 1984 bij overeenkomst aan de Stichting
Preferente aandelen Telegraaf Media Groep N.V. een calloptie
verstrekt op grond waarvan deze stichting op elk gewenst
moment het recht heeft om preferente aandelen in TMG te
verwerven. Zie hieronder de paragraaf "Stichting Preferente
Aandelen Telegraaf Media Groep N.V." voor een nadere
beschrijving met betrekking tot dit recht.
De uitstaande gewone aandelen van TMG zijn voor 63,6% met
medewerking van TMG gecertificeerd. De Stichting
Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
beheert de in administratie genomen gewone aandelen
waartegen royeerbare certificaten aan toonder zijn uitgegeven
en oefent de rechten uit verbonden aan deze aandelen,
waaronder het stemrecht. Certificaathouders kunnen voor de
duur van de AvA een stemvolmacht krijgen van het bestuur van
deze Stichting. Certificering is dan ook geen
beschermingsconstructie van TMG. Zie "Overige Gegevens"
voor het jaarverslag van de Stichting Administratiekantoor van
aandelen Telegraaf Media Groep N.V..

Uitgifte van aandelen / Voorkeursrechten
De AvA kan het orgaan dat wordt gevormd door de houders
van de prioriteitsaandelen aanwijzen als bevoegd orgaan tot
het uitgeven van aandelen en het uitsluiten van
voorkeursrechten. In de AvA van 21 april 2016 zijn de houders
van de prioriteitsaandelen aangewezen als orgaan bevoegd tot
het besluiten tot uitgifte van aandelen met uitsluiting van
voorkeursrechten, daaronder mede begrepen het verlenen van
rechten tot het nemen van aandelen. De bevoegdheid is
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verleend tot 21 oktober 2017 en betreft alle nog niet
uitgegeven gewone aandelen tot maximaal de helft van het
maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal
luiden. Indien de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en
uitsluiting van voorkeursrechten niet aan de houders van
prioriteitsaandelen is verleend, kan de AvA slechts op voorstel
van de houders van prioriteitsaandelen besluiten tot uitgifte of
tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan.

winst is goedgemaakt. De AvA kan echter op voorstel van de
houders van de prioriteitsaandelen besluiten een verlies te
delgen ten laste van het vrij uitkeerbare deel van het eigen
vermogen of ook dividend uit te keren ten laste van het
uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen en de houders van de prioriteitsaandelen
besluiten tot een interim-dividend overeenkomstig het
bepaalde in artikel 33 lid 9 van de Statuten van TMG.

Verkrijging van eigen aandelen
Verkrijging van eigen aandelen kan slechts plaatsvinden indien
de AvA de Raad van Bestuur daartoe heeft gemachtigd en met
inachtneming van hetgeen hieromtrent in de statuten is
bepaald. In de AvA van 21 april 2016 is de Raad van Bestuur
gemachtigd om eigen aandelen of certificaten daarvan te
verkrijgen al dan niet ter beurze voor een periode van achttien
maanden. De machtiging is beperkt tot ten hoogste een tiende
deel van het geplaatste aandelenkapitaal op de dag van de
AvA in 2016 voor een prijs die niet lager is dan de nominale
waarde en niet hoger dan 10% boven het gemiddelde van de
slotkoersen, die voor de certificaten van gewone aandelen
worden genoteerd blijkens de Officiële Prijscourant van
Euronext Amsterdam gedurende de vijf opeenvolgende
beursdagen voorafgaande aan de dag der inkoop.

Dividend
Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur onder goedkeuring
van de Raad van Commissarissen en de houders van de
prioriteitsaandelen vastgesteld welk gedeelte van de winst
wordt gereserveerd. Uitkering van de winst geschiedt na
vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat een uitkering
– alle wet- en regelgeving in aanmerking nemende – geoorloofd
is. Indien preferente aandelen uitstaan, wordt uit de winst na
reservering, op de preferente aandelen een dividend
uitgekeerd zoals nader bepaald in artikel 33 lid 2 van de
statuten van TMG. Vervolgens wordt aan de houders van
prioriteitsaandeelhouders een dividend uitgekeerd van 5% van
het nominale bedrag van hun aandelen (het nominale bedrag
van een prioriteitsaandeel is EUR 0,25). De daarna
overblijvende winst staat ter beschikking van de AvA. Hieruit
mag geen verdere uitkering plaatsvinden op de
prioriteitsaandelen en de preferente aandelen.
Indien over enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen
dividend uitgekeerd. Ook in volgende jaren kan eerst een
uitkering van dividend plaatshebben nadat het verlies door

Wijziging statuten, juridische fusie of
splitsing
De AvA kan een besluit tot wijziging van de statuten, juridische
fusie of splitsing met gewone meerderheid nemen op voorstel
van de houders van de prioriteitsaandelen.

Stichting Beheer Prioriteitsaandelen TMG
De Stichting Beheer Prioriteitsaandelen TMG (“Stichting
Prioriteit”) is de houder van alle uitstaande prioriteitsaandelen
in het kapitaal van TMG. De Stichting Prioriteit heeft ten doel
het verkrijgen en beheren van de prioriteitsaandelen in TMG
en, onder andere daarmede, het verzekeren van de continuïteit
in de leiding van TMG, het weren van invloeden op die leiding
welke de zelfstandigheid van TMG in strijd met haar belang
zouden kunnen aantasten en het bevorderen van een goed
beleid in het belang van TMG. Het bestuur van de Stichting
Prioriteit wordt gevormd door Guus van Puijenbroek, Arend
Vos, Michiel Boersma en Jan Nooitgedagt. Bestuurders
worden benoemd door het bestuur van de Stichting Prioriteit.
In beginsel komen alleen houders van een 5% belang in TMG
en daaraan gelieerde personen in aanmerking voor een
bestuurszetel. Het bestuur kan echter dispensatie verlenen van
deze kwaliteitseis. Indien de aandeelhouders met
afgevaardigden in het bestuur niet langer meer dan 30% van
het gewone aandelenkapitaal van TMG vertegenwoordigen,
kunnen uitsluitend nog leden van de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen van TMG bestuurder zijn van de
Stichting Prioriteit.
De Stichting Prioriteit heeft als houder van alle uitstaande
prioriteitsaandelen verschillende soorten rechten en
bevoegdheden die kunnen worden onderverdeeld in de
categorieën:
1. uitsluitende bevoegdheden
2. besluiten mogen slechts op hun voorstel worden genomen
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3. besluiten mogen slechts na hun goedkeuring worden
genomen
4. besluiten mogen slechts na overleg met hun worden
genomen, en
5. rechten tot het doen van niet-bindende voordrachten.
De belangrijkste rechten en bevoegdheden naast degene die
reeds eerder in dit hoofdstuk zijn genoemd bestaan uit:
• slechts op voorstel van de Stichting Prioriteit kan de AvA
besluiten tot het doen van uitkeringen aan houders van
gewone aandelen ten laste van niet-wettelijke reserves
• slechts na goedkeuring van de Stichting Prioriteit kan de
Raad van bestuur besluiten tot uitgifte en verkrijgen van
aandelen TMG, kapitaalsvermindering, vervreemden van
aandelen / certificaten in TMG, overdracht (vrijwel) gehele
onderneming TMG en nemen of vervreemden van een
deelneming in kapitaal TMG van tenminste 1/3 van het
bedrag van de activa volgens de balans van TMG
• het doen van niet-bindende voordracht voor maximaal twee
bestuursleden van de Stichting Preferente Aandelen
Telegraaf Media Groep N.V.
• het doen van een niet-bindende voordracht voor twee
bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor van
aandelen Telegraaf Media Groep N.V. na overleg met de
Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van TMG.

Stichting Preferente Aandelen Telegraaf
Media Groep N.V.
De Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
(“Stichting Preferente Aandelen TMG”) heeft als doel het
behartigen van de belangen van TMG en de met haar
verbonden ondernemingen, waarbij onder meer zoveel
mogelijk de invloeden worden geweerd welke de continuïteit,
de zelfstandigheid of de identiteit in gevaar zou brengen.
Daarnaast heeft zij als doel het weren van invloeden van derden
welke de redactionele onafhankelijkheid, alsmede de
beginselen van waaruit opinievormende uitgaven van
ondernemingen binnen de groep van TMG worden
geredigeerd, zouden kunnen aantasten.
Het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen TMG is
gedurende het verslagjaar drie maal bijeen geweest. Tijdens
deze vergaderingen gaven de voorzitter van de Raad van
Bestuur en de CFO een toelichting op de algemene gang van
zaken, de financiële berichtgeving en de relaties met de
aandeelhouders van TMG. In de periode van circa twee
maanden tot het einde van het verslagjaar heeft de Stichting
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Preferente Aandelen TMG zich op regelmatige basis over
ontwikkelingen bij TMG laten informeren.
TMG heeft in 1984 aan de Stichting Preferente Aandelen TMG
bij overeenkomst een calloptie verleend. In deze overeenkomst
zijn de voorwaarden neergelegd waaronder de calloptie kan
worden uitgeoefend. De Stichting Preferente Aandelen TMG
kan op ieder moment de optie geheel of gedeeltelijk
uitoefenen. De Stichting Preferente Aandelen TMG heeft het
recht om ten hoogste zoveel preferente aandelen in het
kapitaal van TMG te nemen als overeenkomt met 50% van de
totaal geplaatste gewone aandelen TMG, voor de uitoefening
van de calloptie. Nadat preferente aandelen aan de Stichting
Preferente Aandelen TMG zijn uitgegeven, heeft de Stichting
Preferente Aandelen TMG het recht van TMG te eisen dat TMG
aan de AvA een voorstel doet tot intrekking van alle door de
Stichting Preferente Aandelen TMG gehouden preferente
aandelen. Een eventuele intrekking van preferente aandelen
laat onverlet het recht van de Stichting Preferente Aandelen
TMG om na de intrekking opnieuw tot uitoefening van de
hiervoor beschreven calloptie over te gaan.
TMG heeft op 28 maart 2008 aan de Stichting Preferente
Aandelen TMG de bevoegdheid toegekend om een verzoek
tot enquête in te dienen conform het bepaalde in art 2:346 lid
1 sub e BW. De Stichting Preferente Aandelen TMG bepaalt
onafhankelijk in overeenstemming met haar statutaire
doelstelling en met inachtneming van het toepasselijke recht of
en wanneer en in hoeverre zij de calloptie uitoefent. Het bestuur
van de Stichting Preferente Aandelen TMG bestaat momenteel
uit de volgende leden: Hessel Lindenbergh (voorzitter), Harry
Bruijniks (vice-voorzitter), Jan Pieter Witsen Elias (secretaris),
en Carla Sieburgh.

Overnamerichtlijn
Op grond van de zogenaamde “Overnamerichtlijn” (Besluit van
5 april 2006 tot uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 2004/25/
EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar
overnamebod) zijn nadere voorschriften gesteld aan de inhoud
van het jaarverslag. Hieronder volgt een opsomming van de
voorgeschreven informatie en waar dit in het jaarverslag is
terug te vinden, danwel een beantwoording met betrekking tot
de gevraagde informatie. Voor meer informatie over dit
onderwerp zie www.tmg.nl, onder de sectie Corporate
Governance.

Corporate Governance

Voorgeschreven informatie op grond van "Overnamerichtlijn"
Voorschrift
a. De kapitaalstructuur van de vennootschap, het bestaan van
verschillende soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten en
plichten en het percentage van het geplaatste kapitaal dat door elke
soort wordt vertegenwoordigd.
b. Elke beperking door de vennootschap van de overdracht van aandelen
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van
aandelen.
c. Deelnemingen in de vennootschap waarvoor een meldingsplicht
bestaat overeenkomstig de artikelen 5:34, 5:35 en 5:43 van de Wet op
het financieel toezicht.
d. Bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen en de
naam van de gerechtigde.
e. Het mechanisme voor de controle van een regeling, die rechten toekent
aan werknemers om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of
een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen, wanneer de
controle niet rechtstreeks door de werknemers wordt uitgeoefend.
f.

g.

h.
i.

j.

k.

Elke beperking van stemrecht, termijnen voor de uitoefening van
stemrecht en de uitgifte, met medewerking van de vennootschap, van
certificaten van aandelen.
Elke overeenkomst met een aandeelhouder, voor zover aan de
vennootschap bekend, die aanleiding kan geven tot beperking van de
overdracht van aandelen of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen of tot beperking van het
stemrecht.

De voorschriften betreffende benoeming en ontslag van bestuurders
en commissarissen en wijziging van de statuten.
De bevoegdheden van het bestuur, in het bijzonder tot uitgifte van
aandelen van de vennootschap en de verkrijging van eigen aandelen
door de vennootschap.
Belangrijke overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en die
tot stand komen, worden gewijzigd of ontbonden onder de
voorwaarde van een wijziging van zeggenschap over de vennootschap
nadat een openbaar bod in de zin van artikel 5:70 van de Wet op het
financieel toezicht is uitgebracht, alsmede de gevolgen van die
overeenkomsten, tenzij de overeenkomsten of gevolgen zodanig van
aard zijn dat de vennootschap door de mededeling ernstig wordt
geschaad.
Elke overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder of
werknemer die voorziet in een uitkering bij beëindiging van het
dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod in de zin van
artikel 5:70 van de Wet op het financieel toezicht.

Sectie jaarverslag
Zie “Investor Relations en het aandeel TMG”

Zie "Corporate Governance"

Zie “Investor Relations en het aandeel TMG”

Zie "Corporate Governance"
TMG kent geen rechten toe aan werknemers om
aandelen in het kapitaal van de vennootschap of
een dochter-onderneming te nemen of te
verkrijgen wanneer de controle niet rechtstreeks
door de werknemers wordt uitgeoefend
Zie "Corporate Governance"

Voor zover aan TMG bekend, zijn de
aandeelhouders van TMG geen partij bij een
overeenkomst die aanleiding kan geven tot
beperking van de overdracht van aandelen of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten van aandelen of tot beperking van het
stemrecht
Zie “Corporate Governance”
Zie “Corporate Governance”

TMG is geen partij bij overeenkomsten die tot
stand komen, worden gewijzigd of ontbonden
onder de voorwaarde van een wijziging van
zeggenschap over TMG nadat een openbaar bod
is uitgebracht

TMG heeft met de leden van de Raad van Bestuur
of met andere werknemers geen overeenkomsten
gesloten waaraan deze personen rechten op
compensatie kunnen ontlenen bij beëindiging van
hun dienstverband na de afwikkeling van een
openbaar bod op aandelen TMG.
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