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Tijdens zijn vergaderingen behandelde de Raad van Bestuur in 2013 onder meer volgende 
onderwerpen:

 financiële resultaten op kwartaalbasis
  bespreking van de aanbevelingen van het auditcomité
  financiering van de Groep
  budget 2014
  de afwikkeling van een aantal juridische geschillen en schadeclaims
  belangenconflict

uitgifte obligatielening
operationele punten (samenwerking met nieuwe partners, etc.)

De Vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden. 
De Vennootschap heeft geen afgevaardigd bestuurder.

Dagelijks bestuur

Conform artikel 23 van de statuten heeft de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de 
Vennootschap gedelegeerd aan een collegiaal orgaan dat het “directiecomité” wordt genoemd. 

De Raad van Bestuur heeft het directiecomité van de onderneming aangesteld. De bevoegdheden 
van het directiecomité werden door de Raad van Bestuur omschreven. De heer Stéphane 
Vandervelde is voorzitter van het directiecomité.

Einde december 2013 bestond het directiecomité uit de volgende leden:

   
   

   
   

CEO Stéphane Vandervelde – via Big Friend NV
CFO  Johan Hellinckx – via JH Consulting BVBA tot en met Mei 2013

Vanaf Juni 2013 Alain Hubert – via Hubert & Co BVBA
COO  Wim Verfaille – via IQuess BVBA
CCO Joris Maes – via JM Services Comm V

De heer Stéphane Vandervelde heeft meer dan 20 jaar 
ervaring in de softwareindustrie. Momenteel is hij President & 
CEO van Keyware. De heer Stéphane Vandervelde studeerde 
af als Ingenieur Elektronica en vervolledigde een bijkomende 
specialisatie aan de KUL in de micro-elektronica en chip 
design.
 

Voor wat betreft de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuuders verwijzen we naar hetgeen 
besproken onder Remuneratie van bestuurders en leden van het uitvoerend management.
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De heer Wim Verfaille is Industrieel Ingenieur Elektriciteit. 
Tussen 1994 en 2003 was hij werkzaam als Operations 
Manager bij Modular Lighting Industries.
Vanaf 2003 was hij Operational Business Consultant en interim 
manager, in die hoedanigheid was hij betrokken bij enkele 
langdurige projecten o.a. bij Tenovis (Telecom) en Maxeda 
(Retail) en sinds 2007 is hij actief bij Keyware Technologies als 
COO. 

De heer Joris Maes heeft meer dan 20 jaar sales & 
marketing ervaring in verschillende industrieën en was in 
dienst bij bedrijven als Alcatel-Lucent, KPN, AT&T en Balta. 
Bij Balta heeft hij een “expat” ervaring van meer dan 2 jaar 
met standplaats in de Verenigde Staten van Amerika en 
verantwoordelijk voor de Noord-Amerikaanse en Australische 
business (Vice President Sales & Marketing).
Hij genoot een academische opleiding als Master in Industrial 
Engineering (electronics) en een MBA in General International 
Mangement aan de Vlerick Leuven Gent Management School 
met specialisatie “intercultureel onderhandelen”.

Voor wat betreft de remuneratie van de leden van het directiecomité verwijzen we naar hetgeen 
besproken onder Remuneratie van bestuurders en leden van het uitvoerend management.
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BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel Da Vincilaan 9 – Box E.6 Elsinore 
Building, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de Bert Kegels, is aangesteld als commissaris 
van Keyware Technologies NV voor een periode van drie jaar, die zal eindigen ter gelegenheid van 
de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2014.  

De totale jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt 53 kEUR, waarvan 33 kEUR voor de 
statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap en 20 kEUR voor de statutaire 
jaarrekening van de Belgische dochterondernemingen. Daarenboven werden uitzonderlijke 
vergoedingen bekomen voor een totaal bedrag van 28 kEUR inzake bijzondere verslaggeving m.b.t. 
de uitgifte van een converteerbare obligatielening (juli 2013), diverse kapitaalverhogingen door 
warranten (3 maal) alsmede de ontbinding van Neosys NV. 

In 2013 heeft de commissaris en de vennootschappen waarmee hij beroepshalve een samenwer-
kingsverband heeft geen fiscale werkzaamheden noch adviesopdrachten uitgevoerd. 

De heer Alain Hubert is licentiaat Toegepaste Economische 
Wetenschappen (UG) en Speciaal Licenciaat in de Accoun-
tancy (Vlerick School voor Management). Sinds 1998 is hij 
bedrijfsrevisor en was hij tot 2008 audit vennoot bij Constan-
tin Bedrijfsrevisoren en nadien Executive Director bij Ernst & 
YoungBedrijfsrevisoren, afdeling Transacties tot mei 2013. 
Sinds juni 2013 is hij CFO bij Keyware Technologies. 
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