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PERSBERICHT HOLLAND COLOURS  

 

 

 

IN DE AANDEELHOUDERSVERGADERING HOLLAND COLOURS ZIJN DE 

VOLGENDE BESLUITEN GENOMEN: 

 
Tijdens de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours 
NV (agenda en toelichting verkrijgbaar via www.hollandcolours.com) werden de volgende besluiten 
genomen. 
 

• De jaarrekening over het boekjaar 2014/2015 is vastgesteld; 
 

• Het dividend over het boekjaar 2014/2015 is vastgesteld op € 2,00 per gewoon aandeel van 
nominaal € 2,27. Het dividend wordt beschikbaar gesteld als een uitkering in contanten. Op de 
uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden. De ex-dividenddatum is  
13 juli 2015. De registratiedatum voor dividendgerechtigheid is 14  juli 2015 (na beurs). Betaling 
van het dividend op de gewone aandelen zal geschieden vanaf 17 juli 2015; 

 

• Aan de leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen is decharge 
verleend; 
 

• Het aantal leden van de Statutaire Directie wordt uitgebreid tot 3 personen. De heer R. Harmsen 
(CEO) is herbenoemd (per 1 januari 2016 tot 1 januari 2020) en mevrouw M.G. Kleinsman (CFO) 
is benoemd als Statutair Directeur (juli 2019); 
 

• Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt tijdelijk uitgebreid tot 5 personen.  
De heer R. Zoomers en mevrouw A.R. Doornbos zijn benoemd als lid van de Raad van 
Commissarissen (juli 2019);  
 

• De aanwijzing van de Directie om tot 9 januari 2017, onder goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen, eigen aandelen te verkrijgen is goedgekeurd. 

 
 
 
Apeldoorn, 9 juli 2015 
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HOLLAND COLOURS 

 
Profiel 

 

• Circa 400 medewerkers; 

• 2.000 klanten in 80 landen; 

• 9 locaties; 

• Wereldwijd netwerk van agenten; 

• Iedere medewerker is aandeelhouder. 
 

Holland Colours NV is opgericht in 1979 en staat sinds 1989 genoteerd op de beurs Euronext Amsterdam. 
Het bedrijf is een onafhankelijke Nederlandse onderneming met vestigingen in Noord-Amerika en Mexico, 
Europa en Azië. Holland Colours maakt producten voor het inkleuren van kunststoffen. Deze zogenaamde 
kleurconcentraten zijn zowel in vaste als vloeibare vorm leverbaar. De belangrijkste producten in vaste 
vorm zijn Holcobatch en Holcoprill. De vloeibare producten die Holland Colours maakt zijn pasta’s voor het 
inkleuren van Siliconen & Elastomeren, PET-verpakkingen en diverse andere toepassingen. 
 
Holland Colours concentreert zich wereldwijd op drie focusmarkten: 
 

• Bouw & Constructie (vooral PVC-toepassingen);  

• Verpakkingen (vooral PET-toepassingen);  

• Siliconen & Elastomeren. 
 
Ruim 80% van de omzet wordt in deze drie markten gerealiseerd. 
 
Vrijwel de hele productie komt voor rekening van de vier hoofdlocaties in Nederland, Hongarije, 
de Verenigde Staten en Indonesië. 
 
Holland Colours is georganiseerd in drie regionale divisies die zich als ‘profit centers’ toeleggen op hun 
eigen regio: Europa (inclusief Midden-Oosten, India en Afrika), Americas en Azië.  
De globale omzetverdeling is: Europa 53%, Americas 33% en Azië 14%. 
 
 
Belangrijke data 

 
17 augustus 2015 Tussentijds bericht  
29 oktober 2015  Publicatie halfjaarcijfers 2015/2016 
11 februari 2016  Tussentijds bericht 
26 mei 2016  Publicatie jaarcijfers 2015/2016  
7 juli 2016  Algemene vergadering van Aandeelhouders 
 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Holland Colours NV 

Rob Harmsen  
Algemeen Directeur  
Tel. +31 (0)55 368 07 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOLLAND COLOURS NV 
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