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Redactie 

Beste lezers, 

 

De stemming over de vernieuwing van uw twee vertegenwoordigers in 

de Raad van Bestuur van Air France

het grond- en cabinepersoneel) is achter de rug.

 

Allereerst moet ik u zeggen dat de uiteindelijke beslissing door de 

aandeelhouders zal worden genomen tijdens de volgende Algemene 

Vergadering van de Air France

aandeelhouders zullen de twee besluiten moeten goedkeuren waarbij 

de door u benoemde vertegenwoordigers worden voorgedragen.

 

Voor het pilotencollege was er maar één kandidaat, die van Michel Delli

Zotti. Ik heet hem welkom. Wij hebben lange tijd samengewerkt in de 
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Verkiezing van de vertegenwoordigers van de 
werknemers en voormalige werknemers-aandeelhouders 

De stemming over de vernieuwing van uw twee vertegenwoordigers in 

de Raad van Bestuur van Air France-KLM (die van de piloten en die van 

en cabinepersoneel) is achter de rug. 

Allereerst moet ik u zeggen dat de uiteindelijke beslissing door de 

ndeelhouders zal worden genomen tijdens de volgende Algemene 

Vergadering van de Air France-KLM Groep, op 24 mei 2022. De 

aandeelhouders zullen de twee besluiten moeten goedkeuren waarbij 

de door u benoemde vertegenwoordigers worden voorgedragen. 

pilotencollege was er maar één kandidaat, die van Michel Delli

Zotti. Ik heet hem welkom. Wij hebben lange tijd samengewerkt in de 
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De stemming over de vernieuwing van uw twee vertegenwoordigers in 

KLM (die van de piloten en die van 

ndeelhouders zal worden genomen tijdens de volgende Algemene 

aandeelhouders zullen de twee besluiten moeten goedkeuren waarbij 

pilotencollege was er maar één kandidaat, die van Michel Delli-

Zotti. Ik heet hem welkom. Wij hebben lange tijd samengewerkt in de 



organen die het personeel vertegenwoordigen. Ik ken zijn gehechtheid 

aan ons bedrijf en zijn belangstelling voor 

werknemersaandeelhouderschap.  

 

Voor het tweede college waren vier kandidaten in de running. U heeft 

mij herkozen met een zeer grote meerderheid.  

 

Sta mij toe u nogmaals te bedanken voor uw loyaliteit en steun.  

François  

Uitslag van de stemming 

Het aantal aandelen bepaalt de uitslag (1 stem vertegenwoordigt 1 
aandeel).  
PS/PNC College 

Kandidaten voor 

volledige/vervanging 
  

Verkregen 

stemmen 
% 

François Robardet / 

Nicolas Foretz 
Gekozen 
ambtenaren 

2 107 558 64,72% 

Éric Vaudron / 
Priscille Romain : 

  447 548 13,74% 

Fabien Ladeuil / 
Béatrice Cousin :  

  437 265 13,43% 

Philippe Boury / Cyril 
Le Bihan :  

  264 026 8,11% 

Blanco stemming :    118 700 
 

College van 
NWP-
aandeelhouders 

  
  

Kandidaten voor 

volledige/vervanging 
  

Verkregen 

stemmen 
% 

Michel Delli-Zotti / 

Guillaume Gestas 
Gekozen 
ambtenaren 

4 318 857 100% 

Blanco stemming :    198 746 
 



De deelname aan de stemming was als volgt :  
- in het aandeelhouderscollege PS/PNC, 22,68 % van de stemmers. -  
in het aandeelhouderscollege van de PNT, 41,93% van de stemmers. 
 
Proficiat aan degenen die gestemd hebben. Dank aan degenen die ons 
hebben gekozen uit de vier kandidaten van het aandeelhouderscollege 
van de PS en de PNC. 
 
Ik wil ook de vakbonden UNPNC en CFDT van Air France bedanken, 
die mij hebben gesteund. 
 
Ik zal uw belangen blijven verdedigen in de Raad van Bestuur van 

Air France-KLM.  

 

U hebt mij gekozen met Nicolas Foretz, PNC, als mijn 
vervanger.  
 
Ter informatie, de kieswet zegt dat 
Bij elke kandidatuur moet naast de naam van de 

kandidaat ook die van zijn of haar eventuele vervanger 

worden vermeld, die het mandaat zal volmaken indien de 

verkozen vertegenwoordiger de onderneming Air 

France-KLM verlaat.  

Het gaat hier niet om een rol van "plaatsvervanger", die 

de gekozen vertegenwoordiger volgens het tijdschema 

kan vertegenwoordigen: het gaat erom het mandaat van 

de gekozen vertegenwoordiger over te nemen indien 

deze niet in staat is het op zich te nemen, aangezien zijn 

of haar band met de maatschappij Air France-KLM is 

verbroken. "In geval van een vacature wordt deze 

vervanging voor de duur van de resterende ambtstermijn 

verricht door de bij de benoeming door de 

werknemersaandeelhouders aangewezen 

plaatsvervanger", overeenkomstig de statuten. 

 
U kunt mij uw vragen stellen door mij te schrijven: bericht voor François 
Robardet  
 

Dank u voor de goede wensen die u mij hebt gestuurd en voor het 

vertrouwen dat u in mij hebt getoond door uw berichten.  

Als je mijn Nieuwsflitsen en Brieven leuk vindt, geef ze 
dan door. 



Nieuwe lezers zullen het kunnen ontvangen door mij een emailadres 
naar keuze te geven. 

| François Robardet 

Bestuurder van Air France-KLM die werknemers en 

voormalige werknemers vertegenwoordigt die 

aandeelhouders van PNC en PS zijn.  

Je kunt me vinden op mijn twitter 

 account @FrRobardet 

Toen ik werd verkozen, kreeg ik de steun van de CFDT en de UNPNCChis  

boodschap gaat over kwesties in verband met het aandeelhouderschap van Air France-KLM.  

Als u mijn berichten niet langer wenst te ontvangen, [uitschrijven] 

 Als u mijn berichten liever op een ander adres ontvangt, kunt u mij dat laten weten.  

Om mij te contacteren: bericht voor François Robardet.  

11067 mensen ontvangen dit persbericht live 

 


