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BIJLAGE C

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE SIMAC TECHNIEK N.V.

Artikel 1. 
Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid

1.1 De audit commissie zal uit 2 leden bestaan. 
 
1.2 Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de raad van commissarissen 

zullen bij de samenstelling van de audit commissie de volgende vereisten in 
acht moeten worden genomen: 
a) ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de 

boekhouding en de financiële administratie van beursgenoteerde 
vennootschappen of andere ondernemingen van een grootte vergelijkbaar 
met de vennootschap. 

b) elk van haar leden met uitzondering van maximaal één persoon, is 
onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het reglement van de 
raad van commissarissen. 

c) noch de voorzitter van de raad van commissarissen, noch één van de 
(voormalige) leden van de raad van bestuur, is (tegelijkertijd) voorzitter 
van de audit commissie. 

 

Artikel 2. 
Werkwijze:

2.1 De audit commissie vergadert vier maal per jaar of zoveel vaker als nood-  
 zakelijk wordt geacht. 
 
2.2 De externe accountant van de vennootschap kan in voorkomende gevallen de  
 voorzitter van de audit commissie verzoeken om bij een vergadering van de  
 audit commissie te zijn.  

De audit commissie vergadert minimaal éénmaal per jaar buiten aanwezigheid 
van de directie met de externe accountant. 
 

2.3 De externe accountant ontvangt vooraf het concept persbericht van de   
 kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de   
 gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. 

 
2.4 De audit commissie bepaalt of en zoja wanneer de directie of de concern   
 controller bij haar vergaderingen aanwezig zijn. 
 
2.5 Van elke vergadering worden notulen bijgehouden en verslag uitgebracht aan   
 de raad van commissarissen. 
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Artikel 3. 
Taken:

3.1  De audit commissie houdt toezicht op het bestuur ten aanzien van: 
 

a) de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder 
het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het 
toezicht op de werking van gedragscodes.  

b) de financiële informatieverschaffing door de vennootschap (keuze van 
accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, 
inzicht in de behandeling van “schattingsposten” in de jaarrekening, 
prognoses, werk van externe accountants terzake etc.)  

c) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe 
accountant.  

d) het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning.  
e) de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn 

onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden 
voor de vennootschap.  

f) de financiering van de vennootschap. 
g) de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).  

3.2 Voorts heeft de audit commissie nog de volgende taken: 
 

h) de audit commissie  beoordeelt hoe de externe accountant wordt betrokken bij   
 de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.  
i) de audit commissie rapporteert jaarlijks aan de raad van commissarissen over 

de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het 
bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van 
rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe 
accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-
controlewerkzaamheden voor de vennootschap verricht door hetzelfde 
kantoor). Mede op grond hiervan bepaalt de raad van commissarissen zijn 
voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming 
van een externe accountant.  

j) de audit commissie maakt ten minste éénmaal per vier jaar een grondige 
beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse 
entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De 
belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de 
voordracht tot benoeming van de externe accountant. 

 

Dit reglement is gewijzigd en opnieuw vastgesteld d.d. 30-11-2004 door de raad van 
commissarissen van Simac Techniek N.V. 
 


