
 

 

Paramaribo, 28 september 2020 

Aan : Alle aandeelhouders van de HAKRIN BANK N.V. 

Betreft : opgave van kandidaten aan de raad van commissarissen   

Geachte Aandeelhouder, 

De Hakrinbank hecht grote waarde aan een goede corporate governance, ofwel deugdelijk bestuur. Een actieve participatie 
van haar aandeelhouders op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) past daarin. Een belangrijke taak van de 
AVA en daarmee van de aandeelhouders is de benoeming van de raad van commissarissen (rvc) en de directie. Teneinde de 
participatie en inbreng van aandeelhouders bij de benoeming van de rvc verder te optimaliseren, zoals ook tijdens 
voorgaande Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders besproken, wenst de rvc u, mede uit oogpunt van transparantie 
en ter bevordering van de betrokkenheid van aandeelhouders in het nominatie- en benoemingsproces, te informeren over 
het nominatieproces en het gewenst profiel van de RvC. 

Bijgevoegd treft u het gevolgde proces voor de nominatie en benoeming van de leden van de rvc. Met betrekking tot stap 1 
van het nominatie- en benoemingsproces kunnen wij u informeren dat er, op basis van het rooster van aftreden en als gevolg 
van het vroegtijdig terugtreden van commissarissen, zes vacante posities binnen de rvc zullen zijn op de komende AVA. 
Conform stap 2 heeft de rvc aan de aandeelhouders met een aanmerkelijk belang het verzoek gedaan om bij het voordragen 
van kandidaten het vastgesteld profiel van de commissarissen in acht te nemen. Bijgevoegd treft u dit profiel aan. 

Met het versturen van onderhavig schrijven geeft de rvc invulling aan stap 3 van het proces. Hierbij worden aandeelhouders 
zonder aanmerkelijk belang in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor de rvc voor te stellen ter beoordeling aan de 
huidige rvc.  

Wij verzoeken u om het bijgevoegde gewenste profiel van de commissarissen in acht te nemen bij uw voorstellen aan de rvc. 
Gaarne uw voorstel schriftelijk vergezeld met een curriculum vitae van de kandidaat uiterlijk 08 oktober 2020 aan de rvc te 
doen toekomen op het hoofdkantoor van de HAKRINBANK N.V. aan de Dr. Sophie Redmondstraat 11-13 ter attentie van de 
President-commissaris of per email op: executiveboard@hakrinbank.com. 

Met referte aan ons schrijven de dato 17 juli jongstleden betreffende ‘uitstel Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) boekjaar 2019’ kunnen wij u informeren dat de audit van de jaarrekening is uitgevoerd, terwijl ook de auditcommissie 
en de rvc de jaarrekening hebben besproken met de directie en de externe accountant en deze hebben goedgekeurd. Na 
verdere oriëntatie en bestudering van verkregen voorstellen van onder andere aandeelhouders, menen wij een protocol te 
kunnen hanteren waarbij de AVA op een veilige en verantwoorde wijze gehouden kan worden, in relatie tot de Covid-19 
pandemie. De rvc en directie streven ernaar om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2019 
ultimo oktober 2020 te houden.  

Hoogachtend, 

Directie en Raad van Commissarissen HAKRIN BANK N.V. 

Rafiek P.V. Sheorajpanday   Humphrey R. Schurman 

    

Algemeen directeur   President-commissaris 


