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PERSBERICHT  

-gereglementeerde informatie- 

 

Delft, 17 mei 2022 17.30 uur 

 

Royal Delft Group meldt resultaten van de algemene vergadering van aandeelhouders op 17 

mei 2022 

 

Royal Delft Group maakt vandaag bekend dat alle stempunten zijn aangenomen tijdens de jaarlijkse 

algemene vergadering van aandeelhouders op 17 mei 2022 om 15:00 uur in de Oude Kerk te Delft.  

 

Stempunten 

Bezoldigingsverslag en remuneratierapport  

De aandeelhouders hebben positief geadviseerd over het bezoldigingsverslag en remuneratierapport 

over 2021. 

 

Vaststelling jaarrekening 

De jaarrekening van Royal Delft Group over het boekjaar 2021 is door de algemene vergadering van 

aandeelhouders vastgesteld. 

 

Bestemming van het resultaat 

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten het nettoresultaat over het boekjaar 

2021 (EUR 535.000) toe te voegen aan de overige reserves van de vennootschap. 

 

Decharge 

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft decharge verleend aan het bestuur voor het 

gevoerde beleid over het boekjaar 2021 en de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht 

over het boekjaar 2021. 

 

Benoeming Deloitte boekjaar 2023 

Deloitte is door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd als accountant voor het 

boekjaar 2023. 

 

Stemresultaten 

De resultaten van de ter vergadering gehouden stemming zullen binnen de daarvoor geldende termijn 

bekend worden gemaakt via de website van Royal Delft Group. 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

Over Royal Delft Group 

Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam onder de 

naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen: 
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Royal Delft 

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en Labouchere (Royal 

Delft), is de toonaangevende producent van handbeschilderd Delfts Blauw. De productielocatie in Delft is tevens 

een toeristische attractie. Ruim 140.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan het 

Royal Delft Museum. 

 

Royal Leerdam Crystal 

Al sinds 1927 brengt Royal Leerdam Crystal geheel volgens traditie de beroemde Oranjevaasjes uit bij 

belangrijke gebeurtenissen binnen het Koninklijk Huis of van landsbelang. De Oranjevaasjes worden met de 

hand gevormd en met de mond geblazen en kennen een grote schare fans, liefhebbers en verzamelaars 

van (glas)kunst en design en het Koninklijk Huis. Per 1 september 2020 is de locatie in Leerdam gesloten. 

Vanuit Royal Delft vinden er activiteiten plaats om het merk Royal Leerdam Crystal onder de aandacht te 

brengen.  

 

Royal Delft Vastgoed 

Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De 

opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van Royal Delft. 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 08 00 

Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group 

E-mail: info@royaldelft.com 


