Errata
1. In het rapport van Rematch over de activiteiten van aandeelhouders blijken enkele gegevens
onjuist. Dit betekent dat de gegevens op p. 53 van het tweede rapport over de naleving van de
Nederlandse corporate governance code onderaan niet correct zijn weergegeven.

De correcte weergave luidt:
Uit het onderzoek van Rematch kan worden afgeleid dat het belang van certificaathouders aan
gewicht heeft gewonnen. Bij twaalf van de vijftien administratiekantoren (tegenover zes in 2005) richt
het administratiekantoor zich primair naar het belang van de certificaathouders. Twaalf van de vijftien
administratiekantoren verlenen zonder enige beperking stemvolmachten (tegenover zes in 2005). Bij
elf administratiekantoren (tegenover vier vorig jaar) kunnen certificaathouders een bindende
steminstructie geven aan het administratiekantoor.

De correctie heeft geen directe gevolgen voor de conclusies die de Monitoring Commissie op p. 78
over beschermingsmaatregelen en certificering van aandelen:

Positief kan worden geoordeeld over de veranderingen die zich hebben voorgedaan op het terrein van
certificering en beschermingsconstructies. De Commissie constateert met instemming dat de meeste
administratiekantoren zonder enige beperkingen stemvolmachten verlenen aan certificaathouders.

2. In het tweede rapport dient op pp. 8, 66 en 79 het boekjaar 2007 te worden vervangen door 2006.

De correcte weergave van de gehele alinea luidt:
Uit het onderzoek kan wel worden opgemaakt dat de toepassing van II.1.4 aanzienlijk is verbeterd. De
Commissie neemt daarbij in aanmerking dat nog niet alle vennootschappen het afgelopen jaar in staat
zijn geweest hun systemen in te richten op basis van de good practice aanbevelingen uit haar eerste
rapport van december 2005. Eerst in de rapportage over het boekjaar 2006 zal ten volle blijken in
hoeverre vennootschappen de aanbevelingen van de Commissie uit 2005 hebben geïncorporeerd.
Tegen deze achtergrond acht de Commissie het niet gewenst om reeds dit jaar met nadere richtlijnen
te komen. Ten overvloede bevestigt de Commissie dat zij van vennootschappen verwacht dat zij de in
2005 gedane aanbevelingen ter harte nemen in hun verslaglegging over 2006.

