
Verslag aandeelhoudersvergadering FIAM N.V.  
 
11 juni 2016 te Nieuwegein 11.00 uur. 
 
 
1. Opening 
Allen worden hartelijk welkom geheten. Van de aandeelhouders zelf, dan wel gemachtigd, 

zijn 45 personen aanwezig.  

De heer Van der Mast, lid van de Raad van Advies, treedt op als voorzitter en verder zijn 

aanwezig de heren Vrij, eveneens lid van de Raad van Advies en de heer Vriend, directeur 

van FIAM N.V.   

De voorzitter gaat na welke personen de vergadering voor de eerste maal dan wel sinds 

jaren weer bezoeken. Diverse personen bezoeken de vergadering voor de eerste keer, 

enkelen komen na langjarige afwezigheid opnieuw naar de vergadering. De voorzitter zet 

aan de hand van enkele plaatjes de huidige situatie alsmede de hoofdlijnen van de 

gebeurtenissen uiteen.  

Doelstelling van de voorzitter is om alle bij de aandeelhouders levende vragen van een 

antwoord te voorzien opdat allen weten waar FIAM staat. Daarnaast staan enkele formele 

zaken op de agenda. 

 
2. Toelichting op gang van zaken. 
De voorzitter zet de stand van zaken uiteen, waarop diverse aandeelhouders vragen stellen 

ter verduidelijking. 

Allereerst haalt de voorzitter in het kort de geschiedenis aan van FIAM en hoe FIAM tot de 

huidige financieel zeer lastig positie is gekomen en hoe alle betrokkenen daar nu in staan. 

Na diverse vragen hierover te hebben beantwoord wordt meer naar de toekomst gekeken.  

Voor de toekomstige activiteiten is de hoofdlijn als volgt: 

FIAM moet het, na de voor FIAM negatieve uitspraak van het Gerechtshof in Nederland, 

hebben van de procedures in Brazilië. 

In september 2015 is daarom in Brazilië nagegaan hoe de procedures verlopen, en welke 

verwachtingen daarvan realistisch zijn. Op basis hiervan is nagegaan hoe FIAM voorbereid 

kan worden om de periode tot aan de uitspraken te overbruggen.  

Met de Financiers van FIAM Operations is in december het geheel doorgesproken en met 

algemene instemming is daar besloten tot de huidige beleidslijn. 

De beleidslijn houdt in dat de procedures onverkort voortgezet worden en dat wij in de 

organisatie ons voorbereiden opdat ook FIAM de periode goed kan overbruggen.  

Op de agenda staat verderop een onderwerp dat hierop specifiek betrekking heeft waar het 

gaat om de versobering van de administraties.  



Voorts wordt ingegaan op de mogelijke vervolgstappen na een uitspraak. De aanwezigen 

worden hierover bijgepraat. 

De nog grotendeels beschikbare door de aandeelhouders geleverde middelen ter 

financiering van de activiteiten van FIAM Operations staan op een bankrekening. De 

financiers hebben ingestemd met de voorgestelde activiteiten en de daarmee gemoeide 

middelen in het komende jaar. 

 
3. Rapportage Kascontrolecommissie 
De heer Schlösser licht mede namens de heer Van Gelderen namens de 

kascontrolecommissie toe hoe de commissie te werk is gegaan. 

De heer Schlösser geeft aan dat de commissie onderzoek heeft gedaan naar de 

jaarrekeningen en de administratie over 2015. De conclusies zijn in de rapportage van de 

Kascontrolecommissie vastgelegd en deze worden door de heer Schlösser doorgenomen.  

De commissie heeft de jaarrekening cijfermatig akkoord bevonden en heeft ook de 

administratie akkoord bevonden. Voor de jaarrekening 2015 is de rapportage opgenomen in 

het jaarrapport over 2015. Ook de jaarrekening van FIAM Operations b.v. was onderwerp 

van controle.  

 

Tevens wordt door de voorzitter aandacht gevraagd voor de opvolging in de samenstelling 

van de Kascontrolecommissie. Roulatie is passend ook mede gezien de gewenste 

transparantie. Een te langdurige samenwerking kan ten koste gaan van de objectiviteit. Na 

de vergadering hebben een tweetal aandeelhouders zich gemeld. Met hen en de 

Kascontrolecommissie wordt nagegaan hoe de commissie de komende jaren samengesteld 

kan worden.  

 

De vergadering neemt met waardering kennis van de rapportage en is de commissie 

erkentelijk voor de werkzaamheden. De vergadering waardeert de werkzaamheden van de 

commissie. De voorzitter bedankt de heren Van Gelderen en Schlösser voor de 

werkzaamheden van de laatste jaren waarna de vergadering met applaus het agendapunt 

afsluit. 

 
4. Concept Jaarrekening 2015 FIAM NV 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Vriend voor een korte toelichting. Toegelicht wordt 

dat het jaar 2015 met een verlies van € 24.000 is afgesloten.  

De kosten van de door FIAM gevoerde juridische procedures worden momenteel vanuit 

FIAM Operations bekostigd. 

 



De Kascontrolecommissie heeft de jaarrekening onderzocht en de rapportage treft u in het 

jaarrapport aan. 

 

De voorzitter brengt het voorstel om de jaarrekening 2015 vast te stellen in stemming en 

deze wordt unaniem vastgesteld. Met deze vaststelling en voorzien van de rapportage van 

de Kascontrolecommissie wordt de directie decharge verleend voor de activiteiten in 2015.  

 
5: Versobering aandeelhoudersadministratie FIAM  
 
De directie stelt voor een versobering door te voeren opdat de jaarlijkse werkzaamheden 

beperkt kunnen worden. De vergadering stemt na discussie met het volgende in: 

1. Uitvoeren aandeelhoudersadministratie: hierin worden geen wijzigingen aangebracht. 

2. Uitnodigingen voor Algemene vergadering: besloten wordt de datum en uitnodiging tijdig 

op de website te vermelden en per e-mail de aandeelhouders persoonlijk uit te nodigen. 

Dit impliceert dat een flinke groep aandeelhouders geen persoonlijke uitnodiging zal 

ontvangen. Vanuit de vergadering zijn diverse suggesties gedaan. Besloten wordt de bij 

de administratie bekende personen die geen toegang hebben tot internet en ook geen e-

mail ter beschikking hebben, nog eenmaal schriftelijk te wijzen op deze wijziging. Via de 

website blijven de aandeelhouders natuurlijk geïnformeerd worden.  

3. Informatievoorziening aan aandeelhouders en obligatiehouders: besloten wordt dat 

aandeelhouders en obligatiehouders alleen via website dan wel per e-mail over de 

voortgang worden geïnformeerd.   

 

6. Verlenging van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2016 

De voorzitter geeft aan dat een volgende vergadering voor 1 juli 2017 gehouden dient te 

worden al zou het alleen maar zijn om te besluiten tot uitstel voor het opstellen van de 

jaarrekening.  

De vergadering is van mening dat ieder jaar een vergadering gehouden dient te worden. 

Indien de situatie het vraagt kan de vergadering eventueel ook in het najaar gehouden 

worden. Om deze reden wordt de vergadering gevraagd in te stemmen met een verlenging 

van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening 2016. Deze verlenging is alleen 

benodigd indien de situatie daarom vraagt. Normaliter wordt in mei 2017 de volgende 

vergadering gehouden. De vergadering stemt hiermee unaniem in. 

 
7. Informatieplicht directie aan Raad van Advies 

Bij de instelling van een Raad van Advies is besloten de directie te verplichten de Raad 

periodiek te informeren. Deze verplichting volgt niet zondermeer uit de statuten. Tot een 



eventuele statutenwijziging plaats heeft gevonden, dient formeel jaarlijks besloten te worden 

de directie te verplichten de Raad periodiek te informeren. 

 

De vergadering wordt gevraagd te stemmen omtrent het besluit de directie te verplichten de 

Raad van Advies periodiek te informeren over de gang van zaken rond FIAM N.V. 

De voorzitter stelt vast dat het voorstel unaniem is aangenomen. 

 
8. Rondvraag 
Nadat alle vragen zijn beantwoord dankt de voorzitter allen voor de aanwezigheid en inbreng 

en wenst ieder een goede thuisreis. 

 
9. Sluiting  
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering om 12.15 uur. 


