KONINKLIJKE TEN CATE NV

Corporate Governance - Best Practices
TenCate erkent het belang van transparantie in de bedrijfsvoering. Wij passen daarom
de Nederlandse corporate governance code in vrijwel alle opzichten toe. Op
onderstaande punten wordt de code niet (geheel) gevolgd. De paragraafnummers
verwijzen naar de paragrafen uit de corporate governance code (‘Code Tabaksblat’).
II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor de maximale periode van vier jaar.
Herbenoeming kan telkens plaatsvinden voor een periode van maximaal vier jaar.
Deze regeling sluit niet aan op de huidige situatie. TenCate respecteert de lopende
contractuele situatie. Voor toekomstige contracten wenst TenCate wel rekening te
houden met deze best practice-bepaling. TenCate heeft derhalve voorgesteld de
bepalingen in haar statuten op te nemen (zie het hierna onder structuurregime
genoemde voorstel tot statutenwijziging).
II.2.8 Maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag van bestuurders.
Deze regeling geldt voor nieuwe contracten; bestaande contractuele relaties worden
gerespecteerd.
III.3.2. Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een zogenoemde financieel
expert in de zin van de code.
Het door de code verlangde financiële specialisme is binnen de raad van
commissarissen als collectief aanwezig.
III.4.3 De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de
vennootschap. Hij ondersteunt de voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van de
raad van commissarissen.
Vanwege de grootte van de vennootschap en de structuur van de holding, is er geen
functie van secretaris van de vennootschap. Ondersteuning wordt door separate
functionarissen op deelgebieden uitgevoerd.
III.5. Instelling drie kerncommissies van de raad van commissarissen.
Gezien de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen is een
auditcommissie en een gecombineerde remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie
ingesteld.
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IV.1 Volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.
Koninklijke Ten Cate onderschrijft het principe. Echter, tot nu toe worden uit praktische
en kosten technische overwegingen nog geen (online-) faciliteiten aangeboden om op
afstand te stemmen, noch om met andere aandeelhouders te kunnen communiceren.
IV.1.7 Registratiedatum.
De vennootschap hanteert vooralsnog geen registratiedatum. TenCate acht dit voor een
mid-cap onderneming met langetermijn institutionele aandeelhouders minder relevant.
Deze opstelling kan veranderen mochten aandeelhouders overwegend een andere
voorkeur aangeven.
V.3. Interne auditfunctie.
TenCate beschikt niet over een afzonderlijke interne auditfunctie. De auditfunctie is
geheel bij de externe accountant ondergebracht. Bovendien worden regelmatig
operationele audits bij werkmaatschappijen uitgevoerd in opdracht van de raad van
bestuur, dan wel de directeur financiën en administratie. Ook worden interne audits
uitgevoerd in het kader van milieubeleid, algehele bedrijfsvoering, voorkoming van
schades, veiligheid en continuïteit.

