Van Lanschot NV
Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
‘s-Hertogenbosch, 27 oktober 2010

Agendapunt 2
Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van
drs. C.T.L. Korthout tot lid van de Raad van Bestuur
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De heer drs. C.T.L. Korthout


Voorgenomen benoeming tot Chief Financial Officer/Chief Risk Officer en lid van de
Raad van Bestuur per 27 oktober 2010 voor een periode van vier jaar



Arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd per 1 oktober 2010



Beloning conform het beloningsbeleid Raad van Bestuur zoals vastgesteld door de
aandeelhouders op 6 mei 2010



Vaste bruto jaarsalaris € 425.000



Vertrekvergoeding conform de Corporate Governance Code en de Code Banken, te
weten één vast bruto jaarsalaris



Geen afspraken m.b.t. change of control clausule



Eenmalige vergoedingen in verband met achter te laten uitgestelde variabele
beloning over de voorgaande jaren en variabele beloning over 2010 bij vorige
werkgever
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Van Lanschot NV
Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
‘s-Hertogenbosch, 27 oktober 2010

Disclaimer
Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In deze presentatie zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen.
Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van
het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico’s
en onzekerheden.
De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig
aan risico’s en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk
afwijken als gevolg van de risico’s en onzekerheden die verband houden met de
verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het
marktrisico, dan wel met betrekking tot batengroei of, meer in het algemeen, het
economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen.
Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke
data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige
informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen
en dergelijke.
Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in
de presentatie zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.
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