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SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Vragen ontvangen via email van Lucerne Capital Management, LP, gedateerd 24 april 2020 

Antwoorden goedgekeurd door de raad van bestuur van Telenet Group Holding NV / SA op 28 april 2020 
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Vraag (vrije vertaling) 

 

 
Gelieve de motieven toe te lichten met betrekking tot de herbenoeming van de heer Charles H. Bracken als bestuurder van de vennootschap 
en leg in detail uit waarom de raad van bestuur zijn herbenoeming voorstelt, ondanks het feit dat Lucerne en andere minderheidsaandeelhouders 
vanuit een corporate governance perspectief bezorgdheden hebben geuit over zijn rol binnen Telenet in het recente verleden. 
 

 
ANTWOORD 

 

 
De heer Charles Bracken is Executive Vice President en Chief Financial Officer voor Liberty Global, de 57,86% meerderheidsaandeelhouder van 
Telenet Group Holding NV / SA (exclusief eigen aandelen). Als meerderheidsaandeelhouder heeft Liberty Global het recht om, op grond van de 
Belgische wet en de statuten van de vennootschap, de kandidaten voor te dragen, voor tenminste een meerderheid van de leden van de raad 
van bestuur voor (her)verkiezing. 
  
In het bijzonder wenst Telenet te benadrukken, dat de heer Bracken één van de meest ervaren professionals in Europa is op het vlak van kabel, 
telecom en entertainment, die bovendien bekend is met het volledige financiële en regelgevende kader van kabeloperatoren doorheen de hele 
EU kent. De heer Bracken is Executive Vice President en Chief Financial Officer voor Liberty Global en is daarbij verantwoordelijk voor de ‘finance’ 
en treasury-activiteiten van de groep, met inbegrip van fiscaliteit en financiële planning, aanbestedingen en facilities, evenals voor de toewijzing 
van kapitaal- en (grote) financiële operaties, en houdt verder toezicht op de boekhouding, externe rapporteringen en investor relations functies. 
Hij is ook verantwoordelijk voor, en houdt toezicht op het business plan van Liberty Global. De heer Bracken is een Executive Officer van Liberty 
Global en zetelt in het Executive Leadership Team en het Investment Committee. Hij is CFO sinds 1999 en zit sinds 2005 ook in de raad van 
bestuur van Telenet Group Holding NV / SA. Door deze jarenlange ervaring is de heer Bracken zeer vertrouwd met Telenet, begrijpt hij tevens 
de historiek van de vennootschap alsook haar werking en groei. 
 
Rekening houdend met zijn curriculum vitae is de heer Bracken zeer geschikt als bestuurder voor de raad van bestuur van Telenet Group Holding 
NV / SA. De ervaring, historiek en kennis die hij als bestuurder in- en meebrengt, worden bovendien erg gewaardeerd door de raad van bestuur 
als geheel. In de concurrentiële sector waarin Telenet actief is, zou een andere bestuurder met een dergelijke expertise alleen te vinden zijn bij 
concurrenten, wat niet in het belang van de vennootschap is. 
 
Voorts betwist de raad van bestuur alle vermeende bezorgdheden die door Lucerne worden aangehaald. Deze worden immers allemaal gedekt 
door meerdere waarborgen ingegeven door enerzijds het Belgische vennootschapsrecht en anderzijds de eigen bedrijfsprocedures, inclusief 
maar niet beperkt tot procedures inzake belangenconflicten. Tot slot, is de raad van bestuur niet op de hoogte van het feit dat andere 
minderheidsaandeelhouders in het recente verleden in het openbaar enige bezorgdheden vanuit corporate governance perspectief ten overstaan 
van de persoon van de heer Bracken zou hebben geuit. 
 
Bijgevolg, heeft de raad van bestuur de heer Bracken unaniem voorgedragen voor herbenoeming. De raad van bestuur vertrouwt erop dat uit het 
stemresultaat meer dan voldoende steun zal blijken voor de herbenoeming van de heer Bracken. 
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Vraag (vrije vertaling) 

 

 
Gelieve te verduidelijken of het voorstel tot herbenoeming van de heer Charles H. Bracken als bestuurder van de vennootschap door alle 
bestuurders werd gesteund en of dit voorstel volledig in overeenstemming is met het advies van het remuneratie- en nominatiecomité. 
 

 
ANTWOORD 

 

 
Het voorstel tot herbenoeming van de heer Bracken werd, om de hierboven uiteengezette redenen, unaniem gesteund door alle bestuurders in 
de vergadering van de raad van bestuur van 10 februari 2020, en dit is volledig in overeenstemming met het advies van het remuneratie- en 
nominatiecomité van 6 februari 2020 
 

 


