COMPLIANCE MET DE
NEDERLANDSE
CORPORATE
GOVERNANCE CODE

Corporate Governance
Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de
belangen van de onderneming, haar klanten, aandeelhouders, medewerkers en de
samenleving. Hierbij vormt de Nederlandse Corporate Governance Code (‘de Code’) een
belangrijke leidraad. Zij bevat principes en best practice-bepalingen die de personen en
partijen die bij een vennootschap betrokken zijn tegenover elkaar in acht zouden
moeten nemen.

Structuur

Novisource is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Nederland waarvan
de aandelen zijn toegelaten tot de effectenbeurs Euronext Amsterdam. Novisource
heeft een ‘two-tier’ bestuursstructuur. De Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur en het
toezicht daarop. Naast integriteit, openheid en transparantie zijn ondernemerschap,
klantgerichtheid en betrouwbaarheid daarbij belangrijke uitgangspunten. De structuur
wordt jaarlijks geëvalueerd.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt Novisource op strategisch, financieel en organisatorisch
gebied. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen. Samen met het
management van de werkmaatschappijen vormen zij het dagelijks bestuur van de
onderneming in operationele zin (‘het managementteam’).

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en
de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden
ondernemingen. Zij staat het bestuur met raad terzijde. De leden van de Raad van
Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt besluiten over zaken als de

van Aandeelhouders

vaststelling van de jaarrekening, goedkeuring van dividenduitkeringen, benoemingen
van bestuursleden en commissarissen, bezoldigingsregelingen en wijzigingen van de
statuten. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet goedkeuring geven aan
besluiten van de Raad van Bestuur over belangrijke veranderingen in de identiteit of
het karakter van de vennootschap of de onderneming. Minimaal eenmaal per jaar
wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De oproeping
geschiedt via de website van Novisource.

Communicatie

Novisource hecht grote waarde aan een open en transparante communicatie met de
financiële gemeenschap in het algemeen en met haar kapitaalverschaffers in het
bijzonder. Novisource onderhoudt periodiek contact met analisten en beleggers,
alsmede met de financiële media die de belangrijkste informatiebronnen vormen voor
particuliere beleggers. Novisource baseert zich in haar communicatie met deze
doelgroepen op informatie die door middel van persberichten openbaar is gemaakt.
Novisource heeft in beleid vastgelegd welke informatie openbaar wordt gemaakt en
wanneer dat gebeurt. Zij volgt hierin nadrukkelijk ook de spelregels en richtlijnen zoals
verwoord door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zo is een zorgvuldige en
gelijktijdige informatieverstrekking aan alle aandeelhouders gewaarborgd.

Accountant

De controle door een onafhankelijke accountant is één van de hoekstenen van het
Corporate Governance systeem. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
30 juni 2014 is Baker Tilly Berk benoemd als externe accountant voor het boekjaar 2014,
in principe voor een termijn van 4 jaar.

Naleving en handhaving

Novisource onderschrijft de principes van de Corporate Governance Code en voldoet

van de Code

grotendeels aan de best practice-bepalingen. Door de beperkte omvang van de
onderneming is Novisource (nog) niet volledig in staat om aan alle best practicebepalingen volledig opvolging te geven. In die gevallen handelt Novisource wel al zo
veel mogelijk in de geest van de Code. In het vervolg van dit hoofdstuk is aangegeven
in hoeverre Novisource de best practice-bepalingen die in de Code zijn opgenomen
opvolgt en zo niet, waarom zij daarvan afwijkt.
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Best practice-bepalingen

Voor zover hierna niet anders vermeld wordt, past Novisource de best practice-

met betrekking tot de

bepalingen van hoofdstuk II van de Code toe met uitzondering van:

Raad van Bestuur
(hoofdstuk II van de Code)

• II.1.1: op grond van deze bepaling wordt een bestuurder benoemd voor een periode
van maximaal vier jaar. Novisource heeft één van haar huidige bestuurders voor
onbepaalde tijd benoemd. Dit was al voor de beursgang een feit en dus voor de
tijd dat Novisource onder de werking van de code viel
• II.2.12: het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag
van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is
gebracht en een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en
de daaropvolgende jaren door de Raad wordt voorzien. Novisource zal in 2016 voor
de eerste keer een remuneratierapport opleveren. In dit rapport zal ook komen te
staan hoe dit proces tot stand is gekomen.

Best practice-bepalingen

Gezien zijn beperkte omvang zijn geen aparte commissies binnen de Raad van

met betrekking tot de

Commissarissen ingesteld (principe III.5). De best practice-bepalingen III.5.4, III.5.5,

Raad van Commissarissen

III.5.8, III.5.9, III.5.10, III.5.14, V.1.2, V.2.3, V.3.1, V.3.2 en V.3.3 die van toepassing zijn op

(hoofdstuk III van de Code) commissies binnen de Raad van Commissarissen gelden ten aanzien van de gehele
Raad van Commissarissen. Alle onderwerpen worden in de voltallige Raad besproken.
Daarbij is een verdeling gemaakt naar aandachtsgebieden. Vanwege de ‘two-tier’bestuursstructuur zijn principe III.8 en de bijbehorende best practice-bepalingen niet
van toepassing.
Novisource wijkt op de volgende punten af van de best practice-bepalingen van
hoofdstuk III van de Code:
• II.4.3 de Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de
vennootschap;
• binnen Novisource is er geen formele secretaris van de vennootschap in functie. Dit
vanwege de beperkte omvang van de vennootschap. De secretarieel medewerker
van de Raad van Bestuur werkt echter ook voor de Raad van Commissarissen.

Best practice-bepalingen

Het maatschappelijk kapitaal is opgebouwd uit gewone aandelen aan toonder.

met betrekking tot de

Per 31 december 2015 bedroeg het aantal uitstaande Novisource-aandelen 11.703.550.

(Algemene Vergadering

De vennootschap kent geen preferente aandelen of prioriteitsaandelen. Er zijn geen

van) Aandeelhouders

certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap uitgegeven.

(hoofdstuk IV van de Code)
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders leggen de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur verantwoording af over het in het voorgaande
boekjaar gevoerde beleid en uitgeoefende toezicht.
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Novisource wijkt op de volgende punten af van de principes en best practicebepalingen van hoofdstuk IV van de Code:
• IV.1.1: de algemene vergadering van een niet-structuurvennootschap kan een
besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan een voordracht tot
benoeming van een bestuurder of commissaris en/of een besluit tot ontslag van
een bestuurder of commissaris nemen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen;
dit punt is niet van toepassing op Novisource, omdat bij Novisource statutair is
bepaald dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestuurders en
commissarissen benoemt en ontslaat;
• IV.3.13: de vennootschap formuleert een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale
contacten met aandeelhouders en publiceert dit beleid op haar website;
dit is bij Novisource formeel niet aanwezig, gezien de beperkte omvang van de
organisatie bestaat al voldoende transparantie in de relaties met de
aandeelhouders. De Raad van Bestuur werkt in de praktijk wel vanuit eerder
gemaakte afspraken met aandeelhouders.

Best practice-bepalingen

De externe accountant besteedt in het kader van de jaarrekeningcontrole aandacht aan

met betrekking tot de

het interne controlesysteem en de interne controle. De externe accountant woont de

audit van de financiële

vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin de jaarcijfers worden

verslaglegging, interne

behandeld. De accountant kan over zijn verklaring over de getrouwheid van de

auditfunctie en externe

jaarrekening worden bevraagd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

accountant (hoofdstuk V
van de Code)

Novisource wijkt op het volgende punt af van de principes van hoofdstuk V van de
Code:
• Principe V.3: volgens dit principe functioneert een interne auditor onder
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Gelet op de beperkte omvang van
de onderneming kent Novisource geen interne auditor.
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Corporate

Dit is een verklaring inzake Corporate Governance zoals bedoeld in artikel 2a van het

Governance-verklaring

Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag van (effectief) 1 januari
2010 (‘Vaststellingsbesluit’). De vereiste informatie die in deze Corporate Governanceverklaring moet worden opgenomen zoals bedoeld in de artikelen 3, 3a en 3b van het
Vaststellingsbesluit, kan in de volgende hoofdstukken, onderdelen en pagina’s van dit
jaarverslag 2015 worden gevonden en dient als hier ingelast en herhaald te worden
beschouwd:
• naleving principes en best practice-bepalingen Corporate Governance Code (artikel
3 Vaststellingsbesluit) staat in het hoofdstuk Corporate Governance;
• de belangrijkste kenmerken van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
in verband met het proces van financiële verslaggeving van de groep (artikel 3a
sub a Vaststellingsbesluit) staan in het hoofdstuk Risicoprofiel en -beheersing;
• de samenstelling, benoeming, bevoegdheden en het functioneren van de Raad van
Bestuur en Raad van Commissarissen (artikel 3a sub c Vaststellingsbesluit) zijn
beschreven in de hoofdstukken ‘Corporate Governance’, ‘Verslag van de Raad van
Commissarissen’ en in de paragraaf ‘Personalia’ in het jaarverslag;
• ieder aandeel Novisource geeft recht op het uitbrengen van één stem. Voor het
uitoefenen van het stemrecht door houders van aandelen gelden geen
beperkingen, niet ten aanzien van het aantal stemmen en ook niet ten aanzien van
de periode waarin ze mogen worden uitgeoefend. Daarnaast staat informatie over
het functioneren van de Algemene Vergadering (artikel 3a sub b
Vaststellingsbesluit) in het hoofdstuk Corporate Governance.
• Novisource meldt onverwijld of periodiek aan de Autoriteit Financiële Markten het
totaal van de wijzigingen in haar kapitaal en stemmen volgens de artikelen 5:34 en
5:35 van de Wft. Novisource heeft geen deelnemingen die in aanmerking komen
voor meldingen uit hoofde van artikel 5:43 van de Wft.
• Het integriteitsbeleid van Novisource is beschreven in de Gedragscode en de
Klokkenluidersregeling. Deze documenten zijn beschikbaar via de Novisourcewebsite.

Nieuwegein, januari 2016
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