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CONCEPT NOTULEN 

 

van het verhandelde1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het  

Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 2 mei 2017. 

 

Aanwezig ter vergadering: 

 

Leden van de Raad van Commissarissen 

De heer H.L.J. Noy, voorzitter 

De heer A.J. Campo 

Mevrouw P.H.M. Hofsté 

Mevrouw A.H. Montijn 

De heer J.C.M. Schönfeld 

De heer D.J. Wall 

 

Leden van de Raad van Bestuur 

De heer P. van Riel, CEO 

De heer B.M.R. Bouffard 

De heer M.R.F. Heine 

De heer P.A.H. Verhagen, CFO 

 

Afwezig 

De heer S.J. Thomson 

 

Company Secretary 

De heer W.G.M. Mulders 

 

In persoon of bij volmacht vertegenwoordigd aandelenkapitaal 

Op de registratiedatum (4 april 2017) bedroeg het geplaatste aandelenkapitaal EUR 4.228.625,25 verdeeld 

in 84.572.525 gewone aandelen van elk nominaal EUR 0,05. Hiervan waren 79.786.497 aandelen 

gecertificeerd. Het stemgerechtigde kapitaal bedroeg EUR 4.047.958,90 verdeeld in 80.959.178 gewone 

aandelen. Het totaal aantal aandelen waarop in de vergadering is gestemd bedroeg 80.115.791, zijnde 

98,6% van het stemgerechtigde kapitaal. 

Stichting Administratiekantoor Fugro vertegenwoordigde 34.653.811 stemmen (43,25% van het totaal aantal 

aandelen waarop in de vergadering is gestemd). 

 

                                                      
1 Het betreft hier een zakelijke weergave van de vergadering en geen letterlijke weergave van het daarin gesproken woord. 
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1.  Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen in het Engels en het Nederlands welkom. 

 

De voorzitter stelt de leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur voor en deelt 

mede dat de heer Thomson, lid van de Raad van Bestuur, vanwege persoonlijke omstandigheden afwezig 

is. Er is in goed overleg met hem besloten dat hij niet wordt voorgedragen voor herbenoeming. Zijn 

benoemingstermijn eindigt aan het einde van deze vergadering. Zoals eerder medegedeeld, is besloten om 

de omvang van de Raad van Bestuur te reduceren als logisch gevolg van het verminderen van het aantal 

divisies. 

 

De voorzitter wijst erop dat Fugro veiligheid zeer belangrijk vindt en verzoekt de aanwezigen kennis te 

nemen van de informatie met betrekking tot de veiligheid en de nooduitgangen van het hotel zoals deze 

wordt getoond op de slide van de presentatie. De presentatie zal na afloop van deze vergadering 

beschikbaar zijn bij de registratiebalie. De voorzitter licht toe dat de vergadering via webcast kan worden 

gevolgd. De aanwezigen kunnen desgewenst gebruik maken van simultaanvertaling.  

 

De voorzitter heet voorts welkom de heren Guus van Eimeren en Jasper Koek van EY die de jaarrekening 

over 2016 van Fugro heeft gecontroleerd; de heer Jean Schoonbrood, notaris van de vennootschap; en het 

bestuur van de Stichting Administratiekantoor Fugro, de heren Marc van Gelder, Bram Asscher, Jan van 

Rooijen en Rein Willems. 

 

De voorzitter meldt vervolgens dat de vergadering op 20 maart 2017 is bijeengeroepen overeenkomstig 

artikel 28 van de statuten door middel van het publiceren van de oproep en de vergaderstukken op de 

website van Fugro. Voorts meldt de voorzitter dat de registratiedatum voor de vergadering was vastgesteld 

op 4 april 2017. Certificaathouders dienden zich uiterlijk op die datum aan te melden bij ABN-AMRO Bank en 

aandeelhouders bij Fugro. 

 

De voorzitter zegt dat hij aanneemt dat alle aanwezige aandeelhouders, certificaathouders en 

gevolmachtigden de presentielijst hebben getekend en anders dat alsnog te doen. Vervolgens constateert hij 

dat voldaan is aan de wettelijke en statutaire bepalingen met betrekking tot de oproeping van de 

vergadering. Hij wijst de heer Wouter Mulders, tevens Secretaris van de Vennootschap, aan als secretaris 

belast met het maken van de notulen van de vergadering. 
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2. Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2016 

 

2a)  Algemeen verslag 

 

De voorzitter geeft aan dat ingevolge het in de aandeelhoudersvergadering van mei 2011 genomen besluit 

de (juridisch) officiële taal van het jaarverslag de Engelse taal is. De voorzitter geeft de gelegenheid tot het 

stellen van vragen over het verslag van de Raad van Commissarissen. Hij merkt daarbij op dat het vragen 

stellen in twee ronden zal geschieden. In de eerste ronde kan eenieder drie vragen stellen waarna in een 

tweede ronde kan worden gekeken of er nog behoefte is aan aanvullende vragen. 

 

De heer Keyner (Vereniging van Effectenbezitters (VEB)) heeft drie vragen over het verslag van de  

Raad van Commissarissen. Hij vraagt zich af of de bevindingen van de Internal Audit afdeling tot discussies 

hebben geleid in met name de Audit Committee, die wellicht ook voor beleggers interessant zijn.  

De heer Keyner’s tweede vraag heeft te maken met impairments, of er binnen de Raad van 

Commissarissen/Audit Committee twijfels beginnen te ontstaan over het afboekingsproces. Het is nu het 

derde jaar op rij dat er fors moet worden afgeboekt. Wellicht moet het waarderingsproces worden 

aangescherpt? De heer Keyner vraagt zich verder af, hoe de toch wat positieve toon in het verslag van de 

Raad van Commissarissen met betrekking tot het interne presteren zich verhoudt tot de slechtere zakelijke 

prestaties in de afgelopen jaren. Was er wellicht iets in 2016 dat beter of anders had gemoeten? 

 

De voorzitter antwoordt dat de heer Schönfeld, voorzitter van de Audit Committee, de eerste twee vragen 

over internal audit en impairment zal beantwoorden, waarbij hij opmerkt dat echt diepgaande vragen inzake 

impairments beter behandeld kunnen worden bij het agendapunt over het Verslag van de Raad van Bestuur, 

agendapunt 3.  

 

De heer Schönfeld antwoordt dat er bij de bespreking van de interne audit observaties zeker kritische vragen 

zijn gesteld. Er is sprake van een soort driehoek discussie waarbij ook de externe accountant betrokken 

wordt. Fugro heeft veel geleerd in het afgelopen jaar en derhalve profijt gehad van een volledig bezette 

interne auditdienst. Wat de tweede vraag betreft, er zijn de afgelopen jaren inderdaad veel impairments 

geweest. Wat in deze industrie is gebeurd, kent zijn weerga niet en ook heeft niemand die ontwikkeling zo 

lang en diep voorzien. Het onderwerp impairments is regelmatig aan de orde geweest in de vergaderingen 

van de Audit Committee en de Raad van Commissarissen. 

 

De voorzitter dankt de heer Schönfeld en beantwoordt de laatste vraag van de heer Keyner. Hij geeft aan 

dat uit het verslag van de Raad van Commissarissen wel degelijk blijkt dat commissarissen teleurgesteld zijn 

over de resultaten over 2016. Het resultaat is teleurstellend voor de vennootschap, voor bestuur en 

commissarissen en niet in de laatste plaats voor aandeelhouders. In het verslag is getracht weer te geven 

dat het belangrijkste onderwerp het afgelopen jaar was het nemen van de juiste maatregelen om zo goed 
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mogelijk door de storm te komen. Er is geprobeerd om in het verslag en goede balans te creëren tussen 

enerzijds zaken die minder goed zijn gegaan, de resultaatsontwikkeling, en anderzijds de inspanningen om 

die resultaatsontwikkeling in de goede richting om te buigen. 

 

De heer Keyner wil hier graag op reageren. Hij bedankt voor de uitleg en geeft aan dat zijn eigenlijke vraag 

is of nu sprake was van force majeure en dat niemand had kunnen voorzien dat de markt zo lang zo slecht 

zou blijven functioneren, of hebben de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen te laat 

maatregelen genomen en kansen laten liggen. 

 

De voorzitter zegt dat het achteraf altijd makkelijk is om te constateren dat je bijvoorbeeld nog wat dieper 

had kunnen of moeten gaan, maar de Raad van Commissarissen is in ieder geval tevreden met de 

maatregelen die genomen zijn en in een aantal gevallen zijn daar stevige discussies over gevoerd.  

De voorzitter bedankt de heer Keyner en constateert dat er met betrekking tot dit agendapunt verder geen 

vragen of opmerkingen zijn over het verslag van de Raad van Commissarissen.  

 

De voorzitter gaat vervolgens over tot agendapunt 2b. 

 

2b) Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2016 

 

De voorzitter merkt op dat conform Nederlandse wetgeving de toepassing van het bezoldigingsbeleid in 

2016 wordt besproken in de Algemene Vergadering. Uitgebreide informatie over die toepassing staat in het 

remuneratierapport 2016 dat is opgenomen in het jaarverslag (pagina’s 90 t/m 96) en staat ook op de 

website van Fugro (www.fugro.com). Informatie over de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur 

is voorts opgenomen in de jaarrekening op pagina’s 167 t/m 170. De voorzitter vraagt of er vragen of 

opmerkingen zijn over het bezoldigingsbeleid zoals toegepast in 2016 en geeft de heer Keyner het woord. 

 

De heer Keyner (VEB) geeft aan dat hij wederom terugkomt op het probleem van het beloningsbeleid, dat bij 

Fugro en bij andere beursgenoteerde vennootschappen de periode waarover de langetermijnbeloning wordt 

vastgesteld niet lang genoeg is. Dat zou 5-10 jaar moeten zijn in plaats van 3-5 jaar. Hij hoopt dat hiermee in 

de toekomst rekening gehouden kan worden. Met het basissalaris en de kortetermijnbeloning heeft de heer 

Keyner geen moeite. 

 

De voorzitter zegt dat de opmerking van de heer Keyner geen betrekking heeft op het bezoldigingsbeleid 

van 2016 en stelt voor dit verder te bespreken bij de behandeling van agendapunt 6 inzake de wijziging van 

het bezoldigingsbeleid. 

 

De heer Keyner geeft aan dat hij het daar wel mee eens is, maar dat hij probeert aan te geven dat de pijn 

juist nu gevoeld wordt door de onjuiste langetermijnbeloning. 
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De voorzitter zegt dat hij hiervoor begrip heeft maar dat het los staat van de toepassing van het 

bezoldigingsbeleid in 2016. Later in de vergadering zal hierover worden gesproken en wordt er op de 

opmerking van de heer Keyner teruggekomen. 

 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over dit punt en de voorzitter constateert dat de vergadering 

kennis genomen heeft van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2016.  

 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2016 

 

De heer Van Riel geeft een uitgebreide toelichting op de gang van zaken in 2016 aan de hand van een 

presentatie die als bijlage aan deze notulen is gehecht en eveneens op de website staat. 

 

Tevens licht de heer Van Riel het eerste kwartaal van 2017 kort toe aan de hand van een presentatie die als 

bijlage aan deze notulen is gehecht en eveneens op de website staat. 

 

De voorzitter dankt de heer Van Riel voor zijn toelichting en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen, 

opnieuw in twee ronden. De aanwezigen kunnen eerst maximaal drie vragen stellen, die dan worden 

beantwoord. Daarna volgt er nog een ronde voor eventueel aanvullende vragen. 

 

De heer Dirkzwager bijt het spits af met een vraag over Oceanstar (uit brochure ‘Enhancing vessel safety’), 

hij vindt dit een interessante ontwikkeling en zou hierover graag meer willen weten. Tevens vraagt hij of de 

diverse schepen die Fugro heeft verkocht aan de concurrentie zijn verkocht of dat is overwogen om deze te 

slopen. 

 

De heer Heine legt uit dat het leveren van Oceanstar aan bijvoorbeeld cruiseschepen een aantrekkelijke 

markt is die sterk groeit. Met Oceanstar kan het aanmeren nauwkeurig worden gemeten met behulp van het 

Starfix GPS-system. Het kan ook worden toegepast op containerschepen. Daarnaast kan het ook worden 

gebruikt voor het optimaliseren van brandstofgebruik van schepen. Dit is een beginnende markt, die sterk 

kan groeien. 

 

De heer Dirkzwager wil weten of er concurrentie is op dit gebied en of Fugro hiermee winst kan maken.  

De heer Heine wil verder niet ingaan op het winstaspect, maar zegt wel dat dit product voortborduurt op de 

bestaande GPS-infrastructuur. Het is altijd gunstig om extra services toe te voegen. Volgens hem zijn er 

geen concurrenten die op dit moment de service op deze manier aanbieden, dus Fugro biedt een uniek 

product. 

 

De heer Van Riel beantwoordt de tweede vraag van de heer Dirkzwager inzake de vijf Fugro schepen.  
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Twee ervan zijn langetermijncharters die aflopen en die schepen gaan terug naar de eigenaar. De eigen 

schepen worden verkocht of tot schroot verwerkt. Indien de schepen worden verkocht gebeurt dat onder de 

voorwaarde dat ze niet mogen worden gebruikt in de markten waar Fugro opereert. 

 

De heer Vellenga (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)) complimenteert de 

voorzitter allereerst voor Fugro’s aanzet om over duurzaamheid te rapporteren. Hij vraagt of Fugro aandacht 

heeft voor leefbaar loon en of Fugro ook rekening houdt met de “sustainable development goals”. 

 

De heer Van Riel zegt met betrekking tot het onderwerp leefbaar loon dat dit onderwerp niet in Fugro’s 

materialiteitsmatrix staat en Fugro er ook niet echt mee bezig is. Dat gezegd hebbende, in bijvoorbeeld 

Nigeria betaalt Fugro voor zeer eenvoudig werk bijna viermaal het minimumloon en in bijvoorbeeld India 

anderhalf tot tweemaal het minimumloon. “Sustainable development goals” hebben de aandacht maar op dit 

moment heeft geld verdienen prioriteit. Dat neemt niet weg dat Fugro tracht om maatschappelijk verantwoord 

te ondernemen waarbij de veiligheid van de werknemers zeer hoog in het vaandel staat. 

 

De heer Keyner (VEB) heeft drie vragen. Hij merkt echter allereerst op dat hij zich realiseert dat hij altijd 

maar zure vragen stelt. Hij wil ook zijn complimenten geven voor de onderneming en de manier waarop het 

werkkapitaal wordt gemanaged, hoe de schuldpositie werd verlaagd en, niet in de laatste plaats, ook voor de 

kostenreductie. Hij vraagt of Fugro op basis van de huidige markt voor een langere periode in staat is om 

voldoende rendement te behalen op het geïnvesteerde kapitaal. Verder vraagt hij of het denkbaar is dat de 

olie- en gasmarkt op dit moment zo aan het veranderen is dat er voor Fugro geen droog brood meer te 

verdienen valt op de wat langere termijn. Tot slot vraagt de heer Keyner om de doelstelling om op 

middellange termijn 8 tot 12% return on capital employed (ROCE) te behalen niet zou moeten worden 

opgehoogd naar 10 tot 14% om de risico’s die Fugro loopt in deze cyclische sector met het geld van 

aandeelhouders deels te kunnen compenseren over de cyclus heen. 

 

De heer Van Riel zegt dat Fugro al in 2013 heeft aangegeven op meerdere pijlers te willen staan. Fugro 

probeert ook in de infrastructuur, de algemene bouwstructuur en in de energie (niet olie en gas) meer 

marktaandeel te krijgen, om op die manier minder last te krijgen van de cycliciteit. Dit is echter een 

langetermijnproject. Er is al afscheid genomen van Geoscience om die reden en ook binnen olie en gas is er 

strategisch werk verricht in de afgelopen tien jaar om minder afhankelijk te zijn van de scherpe cycli. Hier 

wordt aan gewerkt. 

De komende 4 tot 7 jaar wordt er nog steeds een lichte groei verwacht in de vraag naar olie en gas. Er komt 

ergens een punt in 2020-2025 dat er een piek zal worden bereikt en dan zal ook de exploratie snel 

verminderen. De uitputting (depletion) zal steeds sneller gaan en uiteindelijk, over 20-30 jaar, zal er gepompt 

en geproduceerd worden uit bestaande velden. Er zullen nog tientallen jaren overheen gaan, zelfs als we 

snel kunnen overstappen naar hernieuwbare energie. Fugro zal dus nog lang in de olie- en gasmarkt kunnen 

blijven werken. 
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Op de vraag of het percentage ROCE niet omhoog zou moeten omdat Fugro een stuk cyclischer en riskanter 

zou zijn dan gedacht, merkt de heer Van Riel op dat de huidige cyclus zeer uitzonderlijk is. Voorheen waren 

de cycli heel kort en scherp of was de neergang veel minder heftig. Het is het moeilijk om te zeggen of deze 

cyclus de toekomst voorspelt. Om deze cyclus dan te gebruiken om het ROCE percentage aan te passen 

gaat wellicht wat ver. De heer Verhagen voegt hieraan toe dat de ROCE ieder jaar wordt gebenchmarkt met 

specifieke bedrijven in de olie- en gasindustrie met een specifieke cycliciteit zoals Fugro heeft. De drempel 

die door Fugro wordt gehanteerd is volledig in lijn met datgene wat aandeelhouders verwachten in deze 

industrie. In 2016 is deze verder omhooggegaan omdat de risicovoet van vreemd vermogen iets is 

toegenomen. De Seabed business bijvoorbeeld is een meer “lumpy business” en heeft een hogere “cost of 

capital” en dus een hogere ROCE-eis dan de marine en land business. 

 

De heer Snoeker vraagt wanneer Fugro verwacht weer winstgevend te zijn alsmede of er nu sprake is van 

twee of drie divisies, aangezien Geoscience nu (tijdelijk) in de etalage staat en of er wordt samengewerkt 

tussen de verschillende divisies of dat er sprake is van concurrentie. 

 

De heer Van Riel zegt dat hij op dit moment moeilijk een uitspraak kan doen over de vraag wanneer Fugro 

weer winstgevend zal zijn. Thans is sprake van drie divisies die samenwerken of elkaar aanvullen waar dat 

zo uitkomt. 

 

De heer Heineman zegt dat hij verbaasd is over het feit dat het rendement van Fugro zo sterk afhankelijk is 

van de olie- en gasprijs. Anderhalf jaar geleden was de olieprijs veel lager en kennelijk heeft Fugro niet van 

de stijging kunnen profiteren. Hij vraagt ook hoe het komt dat de olieprijs zo laag is en eigenlijk ook niet wil 

stijgen terwijl de kosten van winning (schaliegas) steeds lager worden. 

 

De heer Van Riel gaat eerst in op het vraagstuk van de schalieolie en -gas. Schaliegas is nog vaak een vrij 

lokaal gebeuren, maar de schalieolie is echt een wereldmarkt en deze wordt op heel veel plaatsen in de 

USA gewonnen. In zes tot negen maanden is het aantal boorstellingen in de USA verdubbeld. Op dit 

moment kan schalieolie worden geproduceerd voor rond de USD 50-55 per vat. Zodra de prijs verder stijgt 

neemt de productie in de USA toe tot het moment dat onder andere OPEC daar weer een stokje voor steekt. 

De olieprijs is maar kort rond de USD 25-26 per vat geweest maar al geruime tijd daarvoor, toen de prijs 

aanzienlijk hoger was, hadden een groot aantal oliemaatschappijen al besloten om hun investeringen en 

kosten terug te brengen.  

 

De heer Snoeker refereert aan een artikel dat in The Economist heeft gestaan over een organisatie GEBCO, 

die de bodem van de oceanen in kaart wil brengen. De Nippon Foundation heeft daar een bedrag voor ter 

beschikking gesteld zodat het project uiterlijk 2030 voltooid kan worden. Hij vraagt of dit ook interessant is 

voor Fugro, of Fugro hier al bij betrokken is omdat er natuurlijk al een stuk oceaan door Fugro in kaart is 

gebracht. 
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De heer Heine heeft over dit project gehoord maar kan er op dit moment niet zoveel over zeggen. Diverse 

partijen zijn hier al jaren mee bezig, waaronder Shell die onlangs een soort prijsvraag heeft uitgeschreven. 

Fugro heeft besloten hier niet aan mee te doen maar werkt er wel zijdelings aan mee door het aanleveren 

van basisgegevens. 

 

De voorzitter constateert dat er op dit moment verder geen vragen meer zijn en dat de vergadering kennis 

heeft genomen van het verslag van de Raad van Bestuur. Hij gaat over naar het volgende agendapunt. 

 

4. Vaststelling van de jaarrekening 2016 

 

De voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de jaarrekening 2016 en geeft het woord aan de heer Van 

Eimeren (EY) voor een toelichting op de controlewerkzaamheden die EY heeft uitgevoerd. 

 

De heer Van Eimeren geeft een korte toelichting op de accountantscontrole van EY en het proces van 

transitie tot aan de verklaring, aan de hand van een presentatie die aan deze notulen is gehecht. Hij geeft 

een korte schets van het proces, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in het audit plan, waarin onder meer zijn 

opgenomen scoping, materialiteit, de audit procedures en de zogenaamde key audit matters. Deze worden 

toegelicht op pagina 180 van het jaarverslag. Vervolgens licht de heer Van Eimeren de waardering en het 

waarderingsproces van goodwill en operationele assets toe, de eerste key audit matter. Alle in het audit plan 

geplande werkzaamheden heeft EY met goed gevolg kunnen afronden en dit heeft geresulteerd in een 

ongekwalificeerde goedkeurende accountantsverklaring. Dat betekent dat de geconsolideerde en 

enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld geven van de financiële positie, de resultaten en de cashflow 

over 2016 en dat het bestuursverslag geen materiële onjuistheden bevat en ook voldoet aan de daaraan te 

stellen eisen. 

 

De voorzitter dankt de heer Van Eimeren voor zijn toelichting. Hij voegt eraan toe dat er, zoals eerder 

aangekondigd, is besloten om over 2016 geen dividenduitkering voor te stellen. Om die reden staat dit 

onderwerp dan ook niet op de agenda van vandaag. De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van 

vragen aan de accountant en geeft aan dat deze via hem gesteld moeten worden. 

 

De heer Heineman vraagt of de accountant ook een mening heeft gegeven over de continuïteit van de 

onderneming. 

 

De voorzitter geeft de heer Schönfeld het woord, die aangeeft dat continuïteit bij iedere jaarafsluiting een rol 

speelt. Er wordt met de accountant afgestemd of de onderneming logischerwijze over (minimaal) 12 

maanden nog bestaat. Hij vraagt of de heer Van Eimeren hierop nog een aanvulling heeft. 
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De heer Van Eimeren geeft aan zij inderdaad de rol hebben om te controleren of de onderneming zichzelf 

kan waarderen op grond van het continuïteitsbeginsel. EY heeft een ongekwalificeerde verklaring gegeven, 

dus is het eens met de veronderstelling met betrekking tot de continuïteit. 

 

De voorzitter dankt de heer Van Eimeren en gaat over naar de vragen van de heer Keyner (VEB) die heeft 

aangegeven drie vragen te hebben. 

 

De heer Keyner (VEB) stelt als eerste vraag, tot welke verrassend nieuwe inzichten EY is gekomen, dit in het 

licht van de recente accountantswisseling en of EY inderdaad bepaalde zaken anders zal benaderen; of EY 

achter de manier van waarderen staat zoals Fugro het al jaren heeft gedaan en wat de grootste verrassing 

was voor EY. 

 

De voorzitter geeft aan dat hij, alvorens hij deze vraag aan de heer Van Eimeren geeft, eerst de Audit 

Committee het woord wil geven inzake de wisseling van de accountant. 

 

De heer Schönfeld zegt dat KPMG, de vorige accountant die Fugro in een moeilijke periode terzijde heeft 

gestaan, heeft bijgedragen aan verbetering van onder andere de financiële verslaglegging en het interne 

controlesysteem. Daarnaast heeft KPMG zorggedragen voor een goede transitie naar EY. Tijdens dat 

proces zijn er “geen lijken uit de kast” gekomen. 

 

De voorzitter geeft aan dat hij niet zoveel kennis heeft genomen van verrassend nieuwe inzichten bij de 

accountantswisseling. Het voorkomt wel een soort automatisme. Hij vraagt of de heer Van Eimeren nog een 

toelichting wil geven op dit punt. 

 

De heer Van Eimeren zegt dat, zoals ook al toegelicht, de transitie eind 2014 al is begonnen, dat was het 

eerste contact met Fugro. EY is langzaam in de rol gegroeid en het zou dan vreemd zijn om in 2016 grote 

verrassingen tegen te komen. Dat is dan ook niet gebeurd. Hij onderschrijft dat er “geen lijken uit de kast zijn 

gekomen” bij de overdracht van de vorige accountant. 

 

De heer Van Eimeren geeft aan dat hij achter de manier van waarderen staat zoals toegepast binnen Fugro. 

De enige verrassing die is tegengekomen was de duur en de omvang van de down turn in de olie- en 

gasindustrie, die in 2014 door niemand werd verwacht. De transitie en controle hebben niet geleid tot grote 

verrassingen. 

 

De voorzitter dankt de heer Van Eimeren en constateert dat er verder geen vragen of opmerkingen zijn over 

de jaarrekening en gaat over tot stemming. Hij stelt de vergadering voor de jaarrekening over het boekjaar 

2016 vast te stellen. Iedereen die niet expliciet tegenstemt of zich van stemming onthoudt, wordt geacht te 

hebben voor gestemd. 
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De voorzitter deelt mee dat het stemgerechtigde kapitaal EUR 4.047.958,90 bedraagt, verdeeld in 

80.959.178 (certificaten van) aandelen. Hiervan vertegenwoordigen aandeelhouders en certificaathouders 

samen 80.115.791 stemmen en dat is 98,6% van het stemgerechtigde kapitaal. Het Administratiekantoor 

vertegenwoordigt ongeveer 43,25% (van het totaal aantal aandelen waarop in de vergadering is gestemd). 

 

De voorzitter zegt dat in de vergadering zoals gebruikelijk bij acclamatie zal worden gestemd. 

Tegenstemmen en onthoudingen moeten kenbaar worden gemaakt. Indien iemand de vergadering 

tussentijds verlaat dient hij de buiten de zaal aanwezige Fugro medewerkers te informeren. De definitieve 

uitslag van de stemming wordt binnen enkele dagen op de website gepubliceerd. 

 

De heer H. Kröner (vertegenwoordiger van SG Financial Services) deelt mee dat hij aandeelhouders en 

certificaathouders vertegenwoordigt die steminstructies hebben gegeven voor deze vergadering. In totaal 

worden door hem 43.078.644 stemmen vertegenwoordigd. Hij stelt voor om bij elk punt de tegenstemmen en 

onthoudingen af te ronden en na afloop van de vergadering de exacte cijfers aan de secretaris van de 

vennootschap te overhandigen. Niemand maakt daar bezwaar tegen. 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 147.553 onthoudingen en geen tegenstemmen. 

 

De voorzitter constateert dat er geen tegenstemmen of verdere onthoudingen zijn en dat de jaarrekening 

over het boekjaar 2016 conform het voorstel door de vergadering is vastgesteld en gaat over naar 

agendapunt 5a. 

 

5. Decharge 

 

5a) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid 

 

De voorzitter stelt voor om de leden van de Raad van Bestuur die in 2016 in functie waren te dechargeren 

voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2016 voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de 

jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 

over het boekjaar 2016. De voorzitter gaat over tot stemming. 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 11.258 stemmen tegen en 78.030 onthoudingen. 

 

De voorzitter constateert dat de vergadering decharge heeft verleend aan de Raad van Bestuur. 
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5b) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen 

uitgeoefende toezicht 

 

De voorzitter gaat over naar het agendapunt 5b, decharge van de Raad van Commissarissen voor het door 

hen uitgeoefende toezicht en gaat over tot stemming. 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 11.258 stemmen tegen en 78.030 onthoudingen. 

 

De voorzitter constateert dat de voorgestelde decharge is verleend aan de leden van de Raad van 

Commissarissen die in 2016 in functie waren voor het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het 

boekjaar 2016, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare 

bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 en gaat over 

naar agendapunt 6. 

 

6. Bezoldiging Raad van Bestuur 

 

6a) Vaststelling van aanpassingen van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur 

 

De voorzitter geeft aan dat agendapunt 6a de vaststelling betreft van aanpassingen van het 

bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en verwijst naar de uitgebreide toelichting op de agenda.  

Voor een korte toelichting geeft hij het woord aan de voorzitter van de Remuneratiecommissie, mevrouw 

Montijn. 

 

Mevrouw Montijn bedankt de voorzitter en geeft aan dat het huidige bezoldigingsbeleid is vastgesteld in 

2014. Toen is aangegeven dat het elke drie jaar zou worden geëvalueerd om te bekijken of het nog 

marktconform is. Inmiddels heeft de remuneratiecommissie deze evaluatie uitgevoerd. Met behulp van Hay 

is de arbeidsmarktreferentiegroep geactualiseerd en de huidige beloning van de Raad van Bestuur 

gebenchmarkt versus deze referentiegroep. De algemene conclusie was dat de beloningsniveaus 

grotendeels in lijn zijn met de markt. Daarom, maar ook in het licht van de huidige marktomstandigheden, 

wordt niet voorgesteld om beloningsniveaus te verhogen. Niettemin, rekening houdend met de huidige markt 

praktijk en de opgedane ervaring met de toepassing van het bezoldigingsbeleid in de afgelopen drie jaar, is 

geconcludeerd dat een aantal aanpassingen zouden moeten worden gemaakt. Het betreft in hoofdzaak: 

• Invoering van een lijst van financiële prestatiecriteria voor de korte termijn variabele beloning (STI) waaruit 

aan het begin van elk boekjaar drie of maximaal vier criteria worden geselecteerd die gericht zijn op de 

specifieke prioriteiten in dat boekjaar. 

• Verschuiving van het lange termijn beloningsprogramma (LTIP) naar enkel voorwaardelijke 

prestatieaandelen. De voorwaardelijke opties worden derhalve afgeschaft. 
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• Invoering van een derde prestatiemaatstaf in het LTIP om rekening te kunnen houden met Fugro’s 

strategische uitdagingen op de lange termijn. 

• Aanpassing van het moment waarop toekenningen onder het LTIP worden gedaan naar de open periode 

direct na publicatie van de jaarcijfers in plaats van per 31 december.  

 

Samenvattend is er dus geen sprake van een salaris- of pensioenverhoging; ook gaat de totale bezoldiging 

niet omhoog. Over drie jaar zal de Raad van Commissarissen/remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid 

weer evalueren of zoveel eerder als nodig wordt geacht. 

 

Voor het huidige bezoldigingsbeleid wordt verwezen naar het jaarverslag van Fugro. Het bezoldigingsbeleid 

inclusief de voorgestelde aanpassingen staat op de website van Fugro. 

 

De heer Keyner (VEB) geeft aan dat hij, naast zijn eerder gestelde vraag dat er voor de 

langetermijncomponent een periode van wel vijf tot acht jaar nodig is, nog een vraag heeft over de 

voorgestelde wijzigingen, namelijk of Fugro transparant zal zijn naar de aandeelhouders over welke van de 

drie of vier van de zes STI-prestatiecriteria zullen worden uitgekozen die relevant zijn voor het betreffende 

jaar. 

 

Mevrouw Montijn zegt dat de vraag over de lange termijn begrijpelijk maar lastig is. Deze termijn heeft ook te 

maken met hoe lang de Raad van Bestuur actief is. Aangezien dit steeds korter wordt, wordt het er niet 

eenvoudiger op om de termijn op te rekken. Daarnaast kunnen ook specifieke projecten/activiteiten een rol 

spelen. Mocht de trend in de markt anders worden, dan zal daarnaar worden gekeken. Voor de LTI is er 

sprake van een vesting periode van drie jaar en vervolgens moeten de geveste aandelen nog twee jaar 

worden aangehouden. Per saldo is dus feitelijk sprake van een termijn van vijf jaar. Het grootste deel van de 

variabele beloning heeft te maken met die lange termijn, namelijk 60% en 40% voor de korte termijn. 

Strategie is toegevoegd aan de LTI-criteria om rekening te kunnen houden met de verschillende strategische 

uitdagingen op de lange termijn. De STI-prestatiecriteria zullen niet vooraf bekend worden gemaakt. Een 

paar ondernemingen doen dat, maar de meeste niet. Fugro doet het niet, onder andere omdat de informatie 

concurrentiegevoelig kan zijn. Echter, de criteria voor zowel de STI als de LTI worden vastgelegd in de 

notulen van de relevante vergaderingen van de Raad van Commissarissen/remuneratiecommissie en de 

externe accountant kijkt daar ook naar.  

 

Aan de discussie over de termijn van langetermijnbeloning voegt de voorzitter toe dat het langetermijn 

element er feitelijk al in zit doordat de LTI jaarlijks wordt toegekend. De heer Keyner onderkent dat, maar 

zegt dat het dan mogelijk is dat het de verkeerde bestuurders zijn die het voordeel of het nadeel ontvangen 

van eerder genomen beslissingen door voorgangers. 
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De voorzitter antwoordt dat hij hoopt dat Fugro een zodanige continuïteit heeft binnen het bestuur, dat 

hetgeen waar de heer Keyner bang voor is, niet van toepassing is. 

 

De heer Van Erum vraagt hoe de derde prestatiemaatstaf, strategie, van de LTI wordt uitgedrukt. 

 

Mevrouw Montijn legt uit dat wordt beoogd om de strategische indicatoren meetbaar te maken; deze factoren 

kunnen heel divers zijn. Als voorbeeld geeft zij de uitbreiding in de markt van de infrastructuur in bepaalde 

regio’s of bepaalde investeringen en desinvesteringen etc. 

 

Vervolgens gaat de voorzitter over tot stemming en stelt hij voor om de voorgestelde wijzigingen in het 

bezoldigingsbeleid vast te stellen 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 659.294 stemmen tegen en 30.122 onthoudingen. 

 

De voorzitter constateert dat de vergadering de voorgestelde aanpassingen van het bezoldigingsbeleid heeft 

vastgesteld en gaat over tot agendapunt 6b dat expliciet ook de goedkeuring van aanpassingen in de 

langtermijn variabele beloning betreft. 

 

6b) Goedkeuring van aanpassingen in de langetermijn variabele beloning van de  

Raad van Bestuur 

 

De voorzitter geeft aan dat de vergadering, door het vaststellen van de aanpassingen van het 

bezoldigingsbeleid, in principe ook akkoord is gegaan met de voorgestelde aanpassing va het 

langetermijnbeloningsprogramma, maar omdat het over aandelen gaat, vereist dit een aparte goedkeuring. 

De voorzitter gaat over tot stemming en stelt voor om de voorgestelde aanpassingen in de langetermijn 

variabele beloning van de Raad van Bestuur overeenkomstig het voorstel goed te keuren. 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 662.938 stemmen tegen en 26.478 onthoudingen. 

 

De voorzitter zegt dat er een grote mate van consistentie is en hij dankt de vergadering. Hij constateert dat 

de vergadering de voorgestelde aanpassingen in de langtermijn variabele beloning van de Raad van Bestuur 

heeft goedgekeurd. 

 

7. Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over 

het boekjaar 2018 

 

De voorzitter legt uit dat dit de herbenoeming van de externe accountant betreft met betrekking tot het 

boekjaar 2018. Op basis van de aanbevelingen van de Audit Commissie en de Raad van Bestuur stelt de 
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Raad van Commissarissen voor om Ernst & Young accountants LLP te herbenoemen als externe accountant 

belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018. 

 

Er zijn verder geen relevante vragen of opmerkingen en de voorzitter stelt de vergadering voor om Ernst & 

Young accountants LLP te herbenoemen overeenkomstig het voorstel en gaat over tot stemming. 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt ongeveer 11.258 stemmen tegen en 2.500 onthoudingen. 

 

De voorzitter constateert dat EY is herbenoemd voor controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018. 

 

8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer  

J.C.M. Schönfeld 

 

De voorzitter stelt de herbenoeming van de heer J.C.M. Schönfeld, tot lid van de Raad van Commissarissen 

aan de orde. Zoals meegedeeld in februari, eindigt de eerste benoemingstermijn van vier jaar van de heer 

Schönfeld aan het einde van deze aandeelhoudersvergadering. De heer Schönfeld is sinds mei 2013 

voorzitter van de Audit Commissie en sinds april 2014 vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. De 

Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Schönfeld per 2 mei 2017 te herbenoemen tot lid van de 

Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. De voordracht voor herbenoeming is in het 

bijzonder gebaseerd op zijn solide financiële achtergrond en ervaring, zijn brede bestuurlijke ervaring als 

bestuurder en commissaris van beursgenoteerde vennootschappen en de waardevolle bijdragen die hij de 

afgelopen vier jaar heeft geleverd aan de Raad van Commissarissen in hoedanigheid van vice-voorzitter en 

als voorzitter van de Audit Commissie. Voor het volledige voorstel en alle relevante gegevens over de heer 

Schönfeld verwijst de voorzitter naar de toelichting bij de agenda. De voorzitter geeft gelegenheid tot het 

stellen van vragen 

 

De heer Theelen zegt dat hij zich verwondert over de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Hij 

vraagt zich af of er niet meer personen met een technisch achtergrond in moeten zitten. 

 

De voorzitter zegt dat deze vraag niet zozeer betrekking heeft op het agendapunt, maar hij geeft aan dat de 

heer Schönfeld een groot deel van zijn carrière heeft doorgebracht bij technisch georiënteerde bedrijven. 

Voorts is er een aanzienlijke technische achtergrond in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd. 

 

De heer Theelen geeft verder aan dat hij van mening is dat de Raad van Commissarissen wel erg veel tijd 

steekt in het beoordelen van de beloning van de Raad van Bestuur terwijl er belangrijker zaken zijn om te 

bespreken. 
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De voorzitter geeft aan dat dit ter kennis wordt genomen en zegt dat dit beter aan de orde gesteld had 

kunnen worden bij het verslag van de Raad van Commissarissen. De voorzitter stelt voor om over te gaan 

tot stemming en stelt voor om de heer Schönfeld overeenkomstig het voorstel te herbenoemen voor een 

tweede termijn van vier jaar. 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 54.810 stemmen tegen en 3.726 onthoudingen. 

 

De voorzitter bedankt de vergadering en constateert dat de heer Schönfeld tot lid van de Raad van 

Commissarissen is herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar en namens de Raad van Bestuur en 

de Raad van Commissarissen feliciteert hij de heer Schönfeld.  

 

9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur: 

 

9a)  bevoegd tot toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen 

 

De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 9a, aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde 

orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van en/of het 

toekennen van rechten tot het nemen van aandelen. Dit betreft de verlenging van een aanwijzing, waarbij de 

aanwijzing wordt beperkt tot de gebruikelijke 10% van het ten tijde van uitgifte geplaatste aandelenkapitaal 

plus nog eens 10% van het ten tijde van uitgifte geplaatste aandelenkapitaal in verband met of ter 

gelegenheid van fusies, overnames of een strategische samenwerking. Wanneer deze aanwijzing door de 

vergadering wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die werd verleend door de Algemene Vergadering in 

2016. De aanwijzing geldt voor een periode van 18 maanden ingaande na afloop van deze vergadering. De 

voorzitter verwijst naar de uitgebreide toelichting op de agenda. Er zijn geen vragen of opmerkingen en er 

wordt overgegaan tot stemming. 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 20.217.364 stemmen tegen en 24.807 onthoudingen. 

 

De voorzitter constateert dat de gevraagde aanwijzing is verleend conform het voorstel en gaat over naar 

agendapunt 9b. 

 

9b)  beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen 

 

De voorzitter stelt het tweede deel van het vorige voorstel aan de orde en dit betreft het aanwijzen van de 

Raad van Bestuur om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot het beperken 

en/of uitsluiten van het voorkeursrecht. Indien de aanwijzing door de vergadering wordt verleend, vervangt 

hij de aanwijzing die werd verleend door de Algemene Vergadering in 2016. Ook deze aanwijzing geldt weer 
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voor een periode van 18 maanden. De voorzitter verwijst naar de uitgebreide toelichting op de agenda. Hij 

geeft de heer Keyner (VEB) het woord. 

 

De heer Keyner (VEB) verwijst naar het grote aantal tegenstemmen bij het vorige punt en hij vraagt zich af 

hoe Fugro in zo’n geval omgaat met de stemmen die worden vertegenwoordigd door het 

Administratiekantoor. 

 

De voorzitter geeft aan dat, ook als het Administratiekantoor buiten beschouwing wordt gelaten, het vorige 

agendapunt met een ruime meerderheid zou zijn aangenomen. Hij doet geen toezegging met betrekking tot 

de wijze waarop er in voorkomende gevallen gehandeld zal worden. Bovendien is het in eerste instantie het 

Administratiekantoor om daar een standpunt over in te nemen en dit is niet het juiste moment om te 

speculeren. 

 

De heer Keyner (VEB) is van mening dat hij als aandeel-/certificaathouder een vraag mag stellen aan andere 

aandeel-/certificaathouders. Hij wil deze vraag dus doorzetten aan het Administratiekantoor. 

 

De voorzitter geeft de heer Van Gelder, de voorzitter van het Administratiekantoor, het woord. 

 

De heer Van Gelder geeft aan dat hij alleen kan zeggen dat alles van geval tot geval wordt beoordeeld. 

 

De heer van Erum vraagt of het Administratiekantoor een (eigen) vergadering van certificaathouders kan 

bijeenroepen. 

 

De heer Van Gelder zegt dat het bestuur van het Administratiekantoor een vergadering van 

certificaathouders kan bijeenroepen maar dat het bestuur het niet opportuun heeft gevonden dat op dit 

moment te doen. 

 

De voorzitter voegt toe dat iedereen die vragen heeft aan het Administratiekantoor, deze vragen tijdens de 

aandeelhoudersvergadering kan stellen, dus is de noodzaak van een aparte vergadering van 

certificaathouders niet heel groot. Over het algemeen ontstaat er in toenemende mate discussie over dit 

agendapunt maar aandeelhouders moeten zich bij hun stemgedrag op dit agendapunt realiseren dat, als de 

vennootschap deze machtiging niet zou krijgen, de mogelijkheden om in een aantal situaties in het belang 

van aandeelhouders te handelen ernstig worden beperkt. De snelheid is in dit soort situaties vaak een 

absolute vereiste, wat ook bij de uitgifte van de converteerbare obligatielening het geval was. Fugro heeft 

hiermee zeer in het belang van de aandeelhouders gehandeld. 

 

De voorzitter stelt voor over te gaan tot stemming met betrekking tot het aanwijzen van de Raad van Bestuur 

tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.  
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De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 19.959.352 stemmen tegen en 24.807 onthoudingen. 

 

De heer Van Erum geeft aan dat hij op dit punt wil tegenstemmen omdat hij hierover wel gevraagd wil 

worden als aandeelhouder, dus één principiële stem tegen, met één aandeel. 

 

De voorzitter constateert dat de gevraagde aanwijzing is verleend conform het voorstel en gaat over naar 

agendapunt 10. 

 

10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen 

 

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel betreffende de verlenging van een bestaande machtiging van de 

Raad van Bestuur tot inkoop van eigen (certificaten van) aandelen. Indien de machtiging door de 

vergadering wordt verleend, vervangt hij de machtiging die werd verleend door de Algemene Vergadering in 

2016. Ook deze machtiging geldt weer voor een periode van 18 maanden. De voorzitter verwijst naar de 

uitgebreide toelichting bij de agenda. Voor de goede orde vermeldt hij dat de verkrijging wordt beperkt tot 

maximaal 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van verkrijging. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen en er wordt overgegaan tot stemming. 

 

De heer Kröner (SG Financial Services) meldt 3.923.176 stemmen tegen en 1.226 onthoudingen. 

 

De voorzitter constateert dat de gevraagde machtiging hiermee is verleend. 

 

11. Rondvraag 

 

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

De heer De Jong vraagt of de vele ontslagen een negatief effect hebben op de overige werknemers alsmede 

hoe het staat met de zoektocht naar de MH370 in de Stille Oceaan. 

 

De heer Van Riel zegt dat het management van Fugro zo helder en duidelijk als mogelijk probeert te zijn 

naar de werknemers en er alles aan doet om de werknemers gemotiveerd te houden. Het vliegtuig is nog 

niet gevonden in het afgezochte gebied. De Australische regering heeft in het onderzoek de leiding en zij 

bepaalt of en waar er wordt gezocht. 

 

De heer Heineman vraagt of het juist is dat Boskalis de aandelen in Fugro heeft verkocht en of dat geen 

ernstig negatief effect heeft gehad op de beurskoers. 
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De heer Van Riel antwoordt dat Boskalis zijn aandelenpakket in Fugro heeft verkocht en dat er uiteindelijk 

vrij weinig koersreactie is geweest. 

 

De heer Keyner (VEB) vraagt waarom ROCE niet genoemd wordt in het financiële overzicht over de 

afgelopen 18 jaar, dat achterin het jaarverslag staat. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Verhagen, die aangeeft te zullen nagaan of ROCE kan worden 

toegevoegd maar hij kan niet beloven dat dit over de laatste 18 jaar wordt toegevoegd, maar in ieder geval 

wel over de laatste jaren. 

 

De voorzitter staat nog even stil bij het afscheid van de heer Thomson als lid van de Raad van Bestuur. Hij 

bedankt de heer Thomson voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen 17 jaar. 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.2 

 

 

 

w.g. H.L.J. Noy       w.g. W.G.M. Mulders 

Voorzitter         Secretaris 

                                                      
2Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tot uiterlijk 1 januari 2018 op het concept van deze notulen reageren. 
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1. Opening en mededelingen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Veiligheidsinstructies

De nooduitgangen zijn gemarkeerd met groene uithangbordjes.

Zodra brandalarm afgaat, graag spoedig het hotel verlaten. Laat uw eigendommen achter.

Er zijn twee mogelijkheden om het hotel te verlaten
1. Nooduitgang rechts: via klapdeuren naar buiten.
2. Nooduitgang rechtdoor: via hoofdingang naar buiten.
De verzamelplek is het parkeerterrein vóór het hotel. 

Volg de instructies van de BHV medewerkers, herkenbaar aan de gele en oranje hesjes.

Er is vandaag geen brandoefening.
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2. Verslag Raad van Commissarissen over gang van zaken in 2016 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

a) Algemeen verslag (ter bespreking)

b) Toepassing van het bezoldigingsbeleid in 2016 (ter bespreking)
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3. Verslag Raad van Bestuur over gang van zaken in 2016 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Financial highlights - Substantial cash flow in continuing challenging 
oil and gas market

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

EBIT (before exceptional items)

Operational result under pressure

Strong cash flow
From operating activities after investments Net debt/EBITDA

1,776

FY2015 FY2016

2,363

9

2015

113

2016

- 22.7% currency comparable

YE2015

1,323 1,170

YE2016

1.6x

2015

1.1x

2016

< 3.0x covenant

315
186

2015 2016

Revenue

12-month backlog - 11.6% currency comparable

4.8%

0.5%

Strengthened balance sheet

Revenue decline in line with market
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Relentless focus on cash flow and strengthening of market leading positions

Dealing decisively with third successive year 
of oil & gas market downturn

 Continued to adjust capacity and costs to 
market reality.

 Focused on winning work. 
 Delivered substantial cash flow and net 

debt reduction.

Building & infrastructure revenue flat and 
good growth in power market segment

While executing ‘Building on Strength’ strategy 

 Building customer centric, effective and 
efficient organisation.
 regrouped into Land and Marine 

divisions with Site Characterisation and 
Asset Integrity business lines.

 Strengthened market leading positions. 
 Delivered on innovation and performance 

improvement programmes. 

Ongoing decline oil and gas market continues to impact results
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Delivery on cost reduction measures 

Tangible action being taken across the board to improve EBIT margin 

Personnel 
 Ongoing restructuring ahead of plan with reduction of 1,430 employees in 2016. 
 Since YE 2014, staff has been reduced by 3,007 or 22% of total staff. 

Third party expenses 
 Reduced by 27.0% or 24.2% on currency comparable

basis; larger than revenue decline.

Vessel fleet
 Reduction by 5 vessels in 2016.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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MARKET

DEVELOPMENTS

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Global trends drive demand for Fugro services 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Over the coming decades, population growth, urbanisation and climate change will increase 
demand for energy, water, natural resources, buildings and infrastructure.
Our purpose is to provide geo-intelligence and asset integrity solutions to contribute to meeting 
this demand and to creating a safe and liveable world.
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Oil & gas - solid medium fundamentals due to continued energy demand

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

 Oil demand now exceeding supply, due to 
reduced investments by oil companies and 
OPEC discipline.

 Both shale and offshore oil and gas are essential 
to fill future supply gap; investment in North 
American shale is projected to lead the way. 

 Investment downturn has resulted in lagging 
reserve replacement ratios, leading to supply 
constraints in medium to long term.

 Energy transition to renewable energy is gaining 
momentum. However, large scale dependency 
on fossil fuel will only slowly disappear.
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Building and infrastructure - continued growth

 Ample opportunities driven by overall growth 
of population and world economy.  

 Asia Pacific investments mainly in India, Indonesia, 
Vietnam and the Philippines. Slowing investments 
in China.

 European building market shows only modest 
recovery, partly due to increasing political 
uncertainty and Brexit. 

 Latin America (Mexico, Brazil) remains challenging.

 Market has proven resilient, particularly for 
traditional projects such as airports and pipes.

 Trump administration has announced intent for 
large scale infrastructure investments in US. 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Power - transition to renewables gaining momentum  

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

 Shift in investment towards renewable 
sources of electricity generation gaining 
momentum. 

 Investment in power transmission and distribution 
strong to cope with new demand, upgrades and 
integration of renewable sources.  

 Record low bids for offshore wind in the 
Netherlands and Denmark drive confidence.

 Cumulative installation of offshore wind reached 
13.8 GW at year end 2016, and growing strongly. 
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BUILDING ON 

STRENGTH 

STRATEGY

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Building on Strength strategy

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Implement portfolio changes

Build customer centric, 
effective and efficient organisation

Strengthen technology leadership and innovation 

Solidify client focus 
and market leadership

Multi-market exposure
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Solidify client focus and market leadership

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

site characterisation

asset integrity

Operation & 
maintenance

Con-
struction

DesignPermitting
& consent

Preliminary
siting & 
routing

Concept & 
feasability

Decom-
missioning

asset integrity

site characterisation

LA
N

D
M

A
R

IN
E

Clients seek integrated services to combine geotechnics, survey and subsea services in a 
cost effective and sustainable way.
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Site characterisation services support new developments 

 Determine ground and environmental conditions of building sites and includes geotechnical, 
survey and environmental data acquisition, analysis and advice.

 Support safe and sustainable planning, design, engineering and construction 
of new structures and infrastructure.   

 Support exploration and development of natural resources.
 Enable clients to lower cost, reduce risks and minimise impact on environment.

Hornsea offshore windfarmNuclear power station UK

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Asset integrity services support management of existing structures

 Determine the condition of existing structures and infrastructure, including inspection, 
monitoring, maintenance and positioning services.

 Enable clients to reduce operational risk, improve utilisation, extend lifetime of existing 
structures 
to increase revenue and reduce costs.

Construction support Hebron oil fieldVirtual model for Network Rail

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Building customer centric, effective and efficient organisation

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Innovation & Technology

Fugro NV

MarineLand Geoscience

5 regions

Site 
Characterisation

Asset
Integrity

Shared service centers for HR, finance, QHSSE, IT, legal

Seabed Geosolutions5 regions

Site 
Characterisation

Asset
Integrity

Fugro has regrouped its survey, geotechnical and subsea activities, to enhance client focus, 
service delivery and efficiency: 
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Building customer centric, effective and efficient organisation

 Merge operating companies into country 
organisations. 

 Expand number of shared services centres.

 Finalise implementation of central fleet 
management in 2017.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Sustainability

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Fugro is committed to conducting its business ethically and contributing to a safe and liveable world. 
• In 2016, Fugro identified the key sustainability topics for the company and its stakeholders.
• In 2017, Fugro will further develop its sustainability policies and related reporting. 

Employee health & safety
Business ethics & anti-corruption

Stakeholder engagement
Employee training & development
Sustainable innovation & services

Talent attraction & retention

Carbon footprint

Regulatory & legal compliance
Diversity & equal opportunity

Tax policy
Environmental complinance

Climate migration & adaptation

Human rights

Biodiversity
Waste management & affluents
Energy & resource management

Support of local communities

Water resource management
Environmental accidents & 

remediation

material topics

Relevance for FugroR
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Less relevant
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ry

 re
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Very relevant
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Strengthen technology leadership - 2016 innovations

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

3Direct to support monopile
and jacket installations

GeoWing for detection of 
unexploded ordnance

NorthStarTM to monitor  
integrity and safety of 
floating assets

Novel XRF-CPT technology  to 
evaluate recoverable ore
in mining
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Divestment multi-client data library  Sold in 2015

Subsea Services  Divestment or partnering for installation and 
construction activities have not yet succeeded. 

 Inspection, repair and maintenance services are being 
integrated in marine Asset Integrity business line. 

Seabed Geosolutions  Continue to be open to opportunities to reduce stake or 
enter into extended partnership. 

Fugro Synergy  Vessel will be retained and optimised for geotechnical 
operations.

Actions to implement portfolio changes not yet successful

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Multi-market exposure

Revenues by market segment 2015Fugro is actively targeting a better balance across multiple 
markets by increasing its non-oil & gas business to

 Create a more balanced exposure as market cycles 
generally differ.

 Benefit from ongoing energy transition to renewable 
energy.

Fugro will achieve this by investing more in these markets, 
on a relative basis, than in the oil & gas market. 

2015

Building & 
infrastructure 

Power
Mining

Oil & gas 

2% Other 

16%

6%
2%

74%

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Revenues by market segment 2016

2016

Building & 
infrastructure 

Power

Mining

Oil & gas 
2%

Other 

21%

9%

2%
66%
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FINANCIALS

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Double digit revenue decline in all divisions 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

- 24.8%

2016

1,776

Other 
Geoscience

-19

Seabed

-171

Subsea

-100

Survey

-197

Geotech

-100

2015

2,363

Revenue X EUR million

2015

2,363

1,776

currency 
effect

-22.7%

2016

-81

-19

Seabed

-171

Subsea

-84

Survey

-181

Geotech

-50

2016 
adjusted 

for 
currency 

effect

1,826

Other 
Geo-

science

Currency comparableReported

-11% -22% -20% -50%
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Continued strong cost reductions, yet not sufficient to compensate 
for revenue decline

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

113

personnel 
expenses

+95

third party costs

+228

other income 
and expenses

+50

depreciation and 
amorisation

+56

revenue

-537
EBIT2015 EBIT 2016

9

FX

+4

EBIT X EUR million excl. exceptional items; variances at 2015 currencies
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Actions in 2016 annualised savings 
(x EUR million)

FTE

Geotechnical - 494 29

Survey - 594 40

Subsea Services - 267 22

Seabed Geosolutions and other - 75 9

- 1,430 100

Vessel capacity reduction 

Survey - 3 5

Subsea Services - 2 35

- 5 40

Total 140

Annualised cost reduction related to actions taken in 2016 of  EUR 140 million of which ~ 45% was 
realised in 2016, in addition to EUR 100 million related to actions initiated in 2015.
Cost reductions mentioned above are a subset of total cost reduction and only relate to FTE and vessel reduction.

Substantial cost savings from additional measures in 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017



www.fugro.com29

Highlights income statement 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

 Exceptional items mainly relate to non-
cash impairments

 EUR 75.2 million goodwill & intangibles 
 EUR 117.5 million property plant & 

equipment

 Despite losses, effective tax rate of 3% 
due to:

 Limited recognition of further deferred tax 
assets.

 Partial write-down of previously 
recognised deferred tax assets. 

 Country mix.
 Goodwill impairments not tax deductible

(x EUR million) 2016 2015

EBIT excluding exceptional items 8.5 113.1

EBIT (218.7) (249.9)

Net finance income/ (costs) (70.9) (47.0)

Share of profit/ (loss) in equity accounted 
investees

(2.2) 7.8

Income tax gain/ (expense) (9.2) (69.6)

(Gain)/ loss on non-controlling interests (7.9) (13.8)

Net result (308.9) (372.5)
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Strong improvement in working capital  management

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

(x EUR million) 2016 2015

Working capital 193 282

of which inventories 22 29

of which trade & other receivables 546 756

of which trade & other payables (375) (503)

 Working capital as percentage of revenue 
improved to 10.9%.

 DRO reduced to 92 days mainly due to good 
year-end collection, despite increased 
pressure to extend payment terms.

Working capital improvement

18,2%
16,4% 15,3%

11.9%

15,2%

10,9%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

HY2014 FY2014 HY2015 FY2015 HY2016 FY2016

Working capital as % of revenue Days of revenue outstanding

108

103
99

102
99

92
90

95

100

105

110

HY2014 FY2014 HY2015 FY2015 HY2016 FY2016

Working capital
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18613
111

8

195

29

Operating CF 
before

changes in 
working capital

Cash flow from 
operating 

activities after 
investments

Proceeds 
sale

CGG loan
+ sale & lease 
back of vessel

Other CF from  
investing

Receivables CapexPayables

-69

Inventories

-101

Substantial cash flow due to cost savings, improved cash collection, 
curtailed capex and proceeds from asset sales

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Change in 
working capital

X EUR million
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Good balance sheet ratios and strong liquidity

* Will be lower than EUR 190 million when bond will be (partly) converted into equity

private placement loans 

revolving credit facility 

subordinated convertible bond

4Q16

2.4

3Q16

2.6

2Q16

2.5

1Q16

2.8

4Q15

3.1

3Q15

2.9

2Q15

2.8

1Q15

3.1

4Q14

2.9 > 1.8x covenant

< 3.0x covenant

83 27

190

57

202320222021

273

2020

245 

201920182017

15 

4Q16

1.1

3Q16

1.8

2Q16

1.8

1Q16

1.7

4Q15

1.6

3Q15

2.0

2Q15

2.0

1Q15

2.2

4Q14

2.2

Net debt/EBITDA

*

351467535
734801

4Q162Q164Q152Q154Q14

Net debt (X EUR million)

Fixed charge cover Debt maturity profile per Dec 2016
(x millions Euro equivalents)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Q1 2017 

TRADING 

UPDATE

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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Tangible action being taken across the board to improve EBIT margin 

Q1 2017 trading update

Financial highlights Q1 2017

 Year-on-year revenue decline of 16.3% on 
currency comparable basis

 reflecting continued underinvestment in 
offshore oil and gas

 growing revenue in building and infrastructure 
markets

 YoY revenue decline less than last year

 Negative high-single digit EBIT margin in 
traditionally weak first quarter 

 Marginally negative cash flow from operating 
activities after investments 

 Net debt/EBITDA of 1.3;  well below covenant 
requirement of under 3.0
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Tangible action being taken across the board to improve EBIT margin 

Q1 2017 trading update

Continued reductions and performance improvements 

 Third party expenses reduced by 10.9% on currency comparable basis.

 Headcount reduced by 223 employees during the quarter. 

 Capex limited to EUR 21 million. 

 Days of revenue outstanding down to 91 days 
compared to 100 days a year ago.

 Fugro continues to pursue partnership or divestment 
of marine installation and construction activities.
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12 month backlog has stabilised since mid-2016

959 917 795 797 727 676 647 720 655

418 382
334 371 368 335 343

357 341

233
208

213 155

2Q15

1,507

1Q15

1,610

1,170
1.05293

3Q162Q16

1,176

1Q17

1,055

1Q16

1,065

1,3231,342

3Q15 4Q15 4Q16Geoscience

Marine
Land

- 3.2%*

*: Currency comparable
Q1 2017 trading update

81
54 65 56
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 During first half of 2017, market for offshore 
related oil and gas services is expected to show 
another significant decline, but less than in 
2016.

 Market is expected to bottom out towards latter 
part of the year as oil and gas companies move 
from cost savings mode to cautious 
preparations for new investments.

 Recovery is expected to be gradual in this 
‘lower for longer’ environment.

 Modest growth in building & infrastructure, 
power and mining markets.

Q1 2017 trading update

Outlook - general trends
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 First half of the year:

 Significant decline in revenue, however less 
severe than in 2016.

 Negative low-single digit EBIT margin. 

 Towards latter part of year, bottoming out of 
revenue decline, supported by stabilisation of 
backlog since mid-2016.

 Ongoing adjustment of cost base to market 
reality.

 Positive cash flow for full year, taking into 
account capex of around EUR 100 million.

Q1 2017 trading update

Outlook – 2017
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Q&A Verslag Raad van Bestuur

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
16

Courtesy of French Ministry Of Culture and Communication / Immadras
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4. Vaststelling jaarrekening 2016

(ter stemming)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017



Fugro N.V. Ernst & Young Accountants LLP
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• 2016 consolidated financial statements Scope

• True and fair view

Independentauditor’s report

• 2016 company financial statements

Other information

• 2016 Management report
• 2016 Supervisory Board report
• 2016 other information

Scope

• Consistency with financial statements and 
audit

• Completeness of legal requirements

Ernst & Young Accountants LLP is represented by
A.A. (Guus) van Eimeren

Introduction and overview

Ernst & Young Accountants LLP | Fugro N.V. | AGM 2 May 2017



Proposal Transition Planning, 
approach

Half 
year Audit Conclusion

AGM 
30 April 2015

AGM 
29 April 2016

AGM 
2 May 2017

Regular meetings with management
Attended 5 Audit Committee meetings during 2016, 2 in 2017 to date

Attended 2 Supervisory Board meetings during 2016, 1 in 2017 to date

Audit plan
• Materiality
• Scoping
• Team expertise
• Teams in 49 countries

Review report

Audit procedures
• Risk based testing balances 

and transactions
• Oversight teams/ visits
• Experts involved

Audit results and key audit matters
• Valuation goodwill, vessels, equipment
• Revenue recognition and valuation (unbilled) 

receivables
• Finance, compliance debt covenants
• Income tax positions

Independent auditor’s report

Audit process and results

Ernst & Young Accountants LLP | Fugro N.V. | AGM 2 May 2017
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Conclusions independent auditor’s report

Conclusions financial statements
• True and fair view consolidated financial statements
• True and fair view company financial statements

Conclusions other information
• Consistent with the financial statements and no material 

misstatements
• Contains the information required by Dutch law

Ernst & Young Accountants LLP | Fugro N.V. | AGM 2 May 2017

Ernst & Young Accountants LLP
Ernst & Young Accountants LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with 
registered number OC335594. Ernst & Young Accountants LLP has its registered office at 1 Lambeth 
Palace Road, London SE1 7EU, United Kingdom, its principal place of business at Boompjes 258, 
3011 XZ Rotterdam, the Netherlands and is registered with the Chamber of Commerce Rotterdam 
number 24432944.
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5a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

voor het door hen gevoerde beleid (ter stemming)
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5b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

voor het door hen uitgeoefende toezicht (ter stemming)
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6a. Vaststelling aanpassingen bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

(ter stemming)

Belangrijkste aanpassingen bezoldigingsbeleid zijn:

● Invoering van een lijst van zes financiële prestatiecriteria voor de korte termijn variabele
beloning (STI) waaruit aan het begin van elk boekjaar drie of maximaal vier criteria worden
geselecteerd die gericht zijn op de specifieke prioriteiten in dat boekjaar

● Verschuiving van het lange termijn beloningsprogramma (LTIP) naar enkel voorwaardelijke 
prestatieaandelen (geen opties meer)

● Invoering van een derde prestatiemaatstaf (“strategie”) in het LTIP om rekening te kunnen
houden met Fugro’s strategische uitdagingen op de lange termijn

● Aanpassing van het moment waarop toekenningen onder het LTIP worden gedaan naar de
open periode direct na publicatie jaarcijfers in plaats van per 31 december (voor het eerst eind
februari 2018)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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6b. Goedkeuring aanpassing lange termijn beloning Raad van Bestuur

(ter stemming)

LTIP aanpassingen zijn:

● Verschuiving naar enkel voorwaardelijke prestatieaandelen (geen opties meer)

● Invoering van een derde prestatiemaatstaf (“strategie”) om rekening te kunnen houden 
met Fugro’s strategische uitdagingen op de lange termijn
 TSR 37,5%
 ROCE 37,5%
 Strategische prestatiemaatstaf25%

● Aanpassing van het moment waarop toekenningen onder het LTIP worden gedaan naar 
de open periode direct na publicatie jaarcijfers in plaats van per 31 december (voor het
eerst eind februari 2018)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017
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7. Herbenoeming externe accountant voor controle jaarrekening 2018

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Op basis van de aanbeveling van de auditcommissie en de Raad van Bestuur stelt de Raad van 
Commissarissen voor om Ernst & Young Accountants te herbenoemen als externe accountant 
belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (ter stemming)
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8. Samenstelling Raad van Commissarissen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

Herbenoeming J.C.M. Schönfeld voor tweede termijn van 4 jaar 
(ter stemming) 

 Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen sinds april 
2014.

 Voorzitter audit committee sinds mei 2013.

 Voordracht mede gebaseerd op solide financiële achtergrond 
en ervaring (inclusief ervaring als voorzitter van 
auditcommissies van andere ondernemingen) en zijn kennis 
van Fugro.
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9a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

tot uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (ter stemming)
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9b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

tot het beperken en/of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming)
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10. Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 2 mei 2017

(ter stemming)



11. Rondvraag
Den Haag, 2 mei 2017


