
Peter Paul (Ferdinand) de Vries (13 mei 1967) 

Drs. P.P.F. de Vries is enig aandeelhouder en directeur van 3L Capital Holding BV en heeft 
uitgebreide ervaring op het gebied van beursgenoteerde ondernemingen. 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, waarvan de laatste 12 jaar als 
directeur. In die positie heeft hij uitgebreide en relevante ervaring en kennis opgedaan op het gebied 
van beoordeling en monitoring van beursgenoteerde bedrijven, corporate governance, investor 
relations en fusie - en overnames. In deze functie heeft de heer De Vries tevens een waardevol netwerk 
opgebouwd in het bedrijfsleven en met name de financiële sector. De heer De Vries was kernlid van 
de Commissie Tabaksblat (2003-2004). Tevens is hij lid geweest van de Commissie van 
Aandeelhouders bij Stork, Roto Smeets De Boer en Koninklijke Nedlloyd Groep (later P&O 
Nedlloyd). De heer De Vries is thans voorzitter van de pan-Europese organisatie van 
aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders, lid van het Market Participants Panel van de pan-
Europese beurstoezichtorganisatie CESR, lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Child 
Rescue Thika en de Stichting Juliana Kinderziekenhuis, en lid van de Raad van Advies van 
investeringsmaatschappij Penrose. De heer De Vries houdt privé geen aandelen Exendis. De 
vennootschap 3L Capital Holding BV heeft op 31 augustus 2008 overeenstemming bereikt met 
grootaandeelhouders over de aankoop van 59,4 procent van de aandelen Exendis NV. De heer De 
Vries heeft de Nederlandse nationaliteit.  

Gerben (Pieter) Hettinga (1 juli 1977) 

Drs. G.P. Hettinga is verbonden als econoom/analist aan 3L Capital Holding B.V. 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 werkzaam geweest bij de 
Vereniging van Effectenbezitters als econoom. In 2007 werd hij benoemd tot hoofd econoom bij de 
VEB. De heer Hettinga heeft uitgebreide en relevante ervaring en kennis opgedaan onder meer op het 
gebied van het analyseren van beursgenoteerde bedrijven, corporate governance, investor relations, 
internet en overnamebiedingen. De heer Hettinga bezocht voor de VEB circa 15 
aandeelhoudersvergaderingen per jaar en publiceerde regelmatig artikelen in het beleggingsblad 
Effect. De heer Hettinga houdt geen aandelen in het aandelenkapitaal van Exendis of 3L Capital 
Holding B.V. De heer Hettinga heeft de Nederlandse nationaliteit.  

Peter (Corney) van der Lugt (28 oktober 1945) 

Drs. P.C. van der Lugt was in de periode 1997-2000 voorzitter van de Raad van Bestuur van Van der 
Moolen Holding en daarvoor twee jaar vice-voorzitter. Daarvoor was Van der Lugt onder meer 
werkzaam bij de Nationale Investeringsbank (1995-1997, lid RvB), Van Haften Labouchere (1991-
1995, directievoorzitter) en bij Aegon (1984-1989 directeur beleggingen AGO, 1989-1991 directeur 
Thesaurie). Voor de Aegon-periode was hij actief bij drie grote Nederlandse banken ABN (1966-
1968), NMB (1968-1971) en Amro Bank (1971-1981). 

Thans is de heer Van der Lugt voorzitter van de RvC van Wallich & Mathes, directeur van Peetinvest, 
lid van de board van Ekwienox Ltd, vice-voorzitter van de VEB en lid van de 
beleggingsadviescommissie van Stichting 1818. Andere nevenfuncties zijn: lid van de Centre voor 
European Strategic Studies CESS aan de Rijks Universiteit Groningen,  penningmeester van het 
Dansersfonds, de Stichting Opera en de Stichting Nederlands Epileptiefonds. De heer Van der Lugt 
(Nederlandse nationaliteit) bezit geen aandelen Exendis N.V. 


