
  

 

 

 

 

 

 

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

 
• De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours NV heeft over het 

bezoldigingsverslag 2019/2020 een positieve adviserende stem uitgebracht;  

 

• De jaarrekening over het boekjaar 2019/2020 is vastgesteld; 

 

• Vanwege de Covid-19 pandemie is er afgeweken van het dividendbeleid en wordt alle winst 

toegevoegd aan de reserve. De Raad van Commissarissen en Directie zullen de marktsituatie, 

vooruitzichten en plannen tegen het einde van het jaar evalueren en zullen tegen die tijd overwegen 

of de liquiditeitspositie een tussentijdse dividendbetaling mogelijk maakt; 

 

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

 

• Mevrouw T.A.J.M. van Dinteren is benoemd als Statutair Directeur; 

 

• Het bezoldigingsbeleid van de Directie en de Raad van Commissarissen is vastgesteld;  

 

• Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants NV is benoemd als accountant voor een 

periode van drie jaren; 

 

• De aanwijzing van de Directie om tot 16 januari 2022, onder goedkeuring van de Raad van 

Commissarissen, eigen aandelen te verkrijgen is goedgekeurd.  

 
Apeldoorn, 16 juli 2020 
 

 

 PROFIEL 

 

Holland Colours ontwikkelt, produceert en verkoopt vaste en vloeibare kleurconcentraten, masterbatches en 

additieven voor het inkleuren van vaste en flexibele PVC voor de bouw- en constructie industrie alsook voor 

PET en polyolefines voor de verpakkingsindustrie. Behalve deze wereldwijde markten, bedienen we de 

verfindustrie en producenten van siliconenkitten en lijmen. Onze technische experts ontwikkelen specifieke 

oplossingen afgestemd op de eisen en wensen van de klant en toegespitst op zijn productieomstandigheden.  

 

Holland Colours is een Nederlandse onderneming, waarvan de aandelen genoteerd staan aan Euronext 

Amsterdam en heeft vestigingen in Americas, Europa en Azië. Middels betrokken medewerkers, die tevens 

aandeelhouder zijn, leveren wij persoonlijke service op wereldwijde schaal.  
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http://www.hollandcolours.com/
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https://twitter.com/hollandcolours
https://www.youtube.com/watch?v=Y19VDjPnmpU
https://www.facebook.com/HollandColours/
https://www.instagram.com/holland_colours/

