Rens van de Schoor
De heer Van de Schoor (37) is directeur van R&S Finance en geeft leiding aan de doorgestarte
onderneming. De heer Van de Schoor is betrokken bij de modemerken Steps en Superstar na de
overname van Coltex Retail Group in 2014. Bij deze laatste organisatie bekleedde hij van 2011 tot
2014 de functie van CFO. Daarvoor was hij negen jaar werkzaam bij ING, vooral op het gebied
van onroerend goed. De heer Van de Schoor heeft na de Businessschool in Straatsburg de
opleiding International Business Studies aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Voorts heeft hij
de Amsterdam School of Real Estate (Universiteit van Amsterdam) gevolgd. De heer Van de
Schoor heeft veel kennis van en ervaring met management in retail en vastgoed. De heer Van de
Schoor heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen Dico International.

Eric Verbaere
Eric Verbaere (58) is expert op het gebied van corporate finance en mede-oprichter van VD&P
Corporate Finance, één van de toonaangevende Belgische mid-market M&A-spelers . Hij is van
opleiding master economische wetenschappen (Universiteit Gent), en was jarenlang academisch
actief op het departement bedrijfsfinanciering (Universiteit Gent) en de Vlerick School voor
Management, Gent. Via de Nationale Investeringsmaatschappij en Leasinvest, belandde hij eind
van de jaren 80 bij Investco, de investeringsmaatschappij van de huidige KBC-groep. In 1993
startte hij een zelfstandige financiële adviespraktijk, om dan in 1995 met Guy De Clercq
Verbaere, De Clercq & Partners (nu VD&P) op te richten. Hij is bestuurder van diverse
ondernemingen waaronder niet uitvoerend bestuurder van het beursgenoteerde FNG Group en
was onder andere als bestuurder/aandeelhouder betrokken bij diverse familiale KMOvennootschappen. De heer van Verbaere heeft de Belgische nationaliteit. De heer Verbaere is
onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en houdt geen aandelen
Dico International.

Beloning bestuurders en commissarissen
Met de heer Van de Schoor is een vaste beloning (in de vorm van een maandelijkse te betalen
management fee) afgesproken van 210.000 euro per jaar.
Voor de commissarissen wordt aan de aandeelhouders een bruto vergoeding van maximaal
25.000 euro op jaarbasis voorgesteld.
.

