
 
Algemene vergadering BinckBank besluit conform agendering 
 
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V. van 30 april 2015 besloot de algemene vergadering 
conform agendering. Dit betekent onder meer dat de volgende besluiten zijn genomen: 
 

• De jaarrekening over het boekjaar 2014 is vastgesteld. 
• Over het boekjaar 2014 is, naast het reeds uitgekeerde dividend van € 0,10, het slotdividend  

vastgesteld op € 0,31 per gewoon aandeel in contanten (onder aftrek van 15% dividendbelasting) en 
betaalbaar gesteld op 8 mei 2015.  

• De heren C.J.M. Scholtes en J.K. Brouwer zijn na afloop van de vergadering teruggetreden als leden van de  
 raad van commissarissen wegens het verstrijken van de maximale benoemingstermijnen. 
• De heer L. Deuzeman is met ingang van datum van de vergadering tot einde van de jaarlijkse vergadering  

 gehouden in 2019 herbenoemd tot lid van de raad van commissarissen. 
 
Als gevolg van het bovenstaande bestaat de raad van commissarissen van BinckBank uit de heer J.W.T van der 
Steen (voorzitter), de heer L. Deuzeman, mevrouw J.M.A. Kemna en mevrouw C. van der Weerdt-Norder.  

 
Over BinckBank N.V. 
BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers met een top-5 positie in Europa. Wij bieden 
onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online vermogensbeheerdiensten, 
online sparen en zeer uitgebreide marktinformatie. BinckBank is een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online 
bank met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft eind 2014 649 FTEs in dienst. De 
activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 
2000 en heeft thans meer dan 595.000 rekeninghouders. 
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