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Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders  (‘de AVA’) van EASE2PAY N.V. (‘de 
Vennootschap’)  

Maandag 11 juni 2018 om 13.00 uur  

Erasmus Centre for Entrepreneurship 

Rotterdam Science Tower, 11e verdieping  

Marconistraat 16 3029 AK  Rotterdam  

  

Agenda  
1. Opening  
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2017 
3. Jaarrekening 2017:  

a. vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)  
b. bestemming van het resultaat (Stempunt)  
c. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)  
d. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht 

(Stempunt)  
4. Benoeming accountant (Stempunt) 
5. Rondvraag  
6. Sluiting  

   

Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (‘de AVA’) van EASE2PAY 
N.V. (‘de Vennootschap’)  
 

Agendapunt 2 (Discussiepunt)  
De Directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen en resultaten  van de 
bedrijfsactiviteiten van de onderneming gedurende het boekjaar 2017. Aansluitend wordt de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat 
is opgenomen in het Jaarverslag 2017, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het 
Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 
2017 aan de orde worden gesteld. In het Jaarverslag 2017 is in het Verslag van de Directie 
en het Verslag van de Raad van Commissarissen tevens beschreven op welke wijze 
EASE2PAY N.V. de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft. Inzage en verkrijging 
van de reglementen, die de Vennootschap in het kader van Corporate Governance heeft 
geïmplementeerd, is mogelijk via de corporate website van EASE2PAY N.V. 
(www.ease2paynv.com), onder Corporate Governance.  
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Agendapunt 3.a (Stempunt)  
Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen 
goedgekeurde jaarrekening 2017 vast te stellen. 

   

Agendapunt 3.b (Stempunt)  
Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk 
voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het verlies over boekjaar 
2017 ten bedrage van EUR 273 duizend ten laste te brengen van de Overige reserves.  

  

Agendapunt 3.c (Stempunt)  
Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur.  

  

Agendapunt 3.d (Stempunt)  
Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden 
toezicht. 

 

Agendapunt 4 (Stempunt)  
De raad van commissarissen stelt voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te 
herbenoemen als accountant van EASE2PAY N.V. en opdracht te geven voor de uitvoering 
van de controle voor het boekjaar 2018. 


