
 

Peter van Sommeren (24 mei 1965) 

De heer P.Th.B.M. van Sommeren is sinds 2004 verbonden aan IEX, vanaf 2006 als CEO. 
Daarvoor is hij 11 jaar werkzaam geweest bij Reed Business (RELX) in diverse functies. De heer 
Van Sommeren heeft Bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam en een Postdoctorale Business 
Strategy Course gevolgd in Groningen. De heer Van Sommeren heeft veel kennis van en ervaring 
met online en offline media. Van Sommeren is betrokken geweest bij diverse acquisitietrajecten. 
De heer van Sommeren zal na de transactie een (indirect) belang houden in IEX Group. De heer 
van Sommeren heeft momenteel geen nevenfuncties bij andere bedrijven. 
 

Hans-Poul Veldhuyzen van Zanten (16 juli 1969) 

De heer H.P.Th. Veldhuyzen van Zanten is sinds 2000 verbonden aan IEX als ‘Director of 
Strategy and Technology’ De heer Veldhuyzen van Zanten heeft een technische achtergrond 
getuige de studies aan de TU Delft (Mechanical Engenering en Chemical Technology) en 
Erasmus Universiteit (Informatica). Sinds 1989 is de heer Veldhuyzen van Zanten actief als 
ondernemer en investeerder in diverse bedrijven. Momenteel is hij onder meer betrokken bij 
Easyhotel.com, waar hij de functie van Director of Digital and Internet Strategy vervult. Voort is 
hij onder meer betrokken bij  Micreos, Danzep, Zepcam en Trilab, waar hij ook non-executive 
director is. De heer van Veldhuyzen van Zanten zal na de transactie een (indirect) belang houden 
in IEX Group.   

 

Gerben Hettinga (1 juli 1977) 

Drs. G.P. Hettinga is sinds 2008 bestuurder van Value8 NV dat genoteerd staat op Euronext 
Amsterdam. Value8 is een beursgenoteerde holding met een pro forma omzet van 130 miljoen 
euro en circa 650 medewerkers. De heer Hettinga heeft in 2001 zijn studie Bedrijfskunde van de 
Financiële Sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. In de periode van juni 2001 
tot september 2008 is hij werkzaam geweest bij de Vereniging van Effectenbezitters, laatstelijk als 
hoofd economische zaken. De heer Hettinga is commissaris bij  het beursgenoteerde NV Dico 
International. Voorts is de heer Hettinga bestuurder van het Belgische Sucraf. Eerder was hij 
commissaris bij diverse beursfondsen,  EDCC (2009-2011), Lavide Holding (mei 2013- mei 2014) 
en Novisource NV (eind 2013- medio 2014) en de rechtsvoorganger van Novisource NV (juli 
2011-feb. 2012).  

 

Peter Paul de Vries (13 mei 1967) 

Drs. P.P.F. de Vries is bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder van Value8 (zie toelichting 
Hettinga). Daarnaast is de heer De Vries lid van de Raad van Commissarissen van Euronext 
Amsterdam NV en SnowWold NV alsmede bestuursvoorzitter van MTY Holdings NV en NV 
Dico International. Voorts is de heer De Vries bestuurder van het Belgische Sucraf. De heer De 
Vries studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991). Van 
oktober 1989 tot en met oktober 2007 was hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters 
(VEB), de laatste twaalf jaar als directeur. De heer De Vries was kernlid van de Commissie-



Tabaksblat (2003-2004), voorzitter van de pan-Europese organisatie van 
aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2010), lid van het Market Participants Panel 
van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010). Voorts was hij commissaris 
van EDCC (2009-2011) en gedurende 2011-2014 diverse perioden bestuurder van de 
rechtsvoorgangers van Novisource NV. 

Beloning bestuurders 

Met de heer Van Sommeren is een vaste beloning (in de vorm van een maandelijkse te betalen 
management fee) afgesproken van 180.000 euro per jaar. Contractueel is overeengekomen dat bij 
een onvrijwillig vertrek binnen 1 jaar een vergoeding verschuldigd zal zijn van (maximaal) 
150.000 euro. 

Voor de niet uitvoerende bestuurders geldt een basisvergoeding van 15.000 euro op jaarbasis.  
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