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Oproeping tot bijwoning van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. op 14 april 2021 om 14:00 

uur, virtueel via https://www.aholddelhaize.com/en/investors/share-

information/shareholders-meetings/agm-2021/ 

 

In verband met de uitbraak van COVID-19, de gezondheidsrisico’s en de maatregelen en 

beperkingen die door de Nederlandse overheid zijn opgelegd, en op basis van de 

Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de “Noodwet”) heeft  Koninklijke Ahold 

Delhaize N.V. (“Ahold Delhaize” of “de Vennootschap”)  besloten dat de vergadering in 

volledig virtuele vorm gehouden zal worden. In het geval de vergadering niet volledig 

virtueel gehouden kan worden omdat de Noodwet ten tijde van de vergadering niet langer 

van kracht is, zal de vergadering plaatsvinden op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip en 

tevens beperkt fysiek toegankelijk zijn op het hoofdkantoor van Ahold Delhaize aan de 

Provincialeweg 11 te Zaandam (“De Hybride Vergadering”). 

 
 

 

No. Agenda  
 

1 Opening Geen 

stempunt. 

2 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 Geen 

stempunt 

3 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid Geen 

stempunt 

4 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 Stempunt 

5 Voorstel tot vaststelling dividend over het boekjaar 2020 Stempunt 

6 Bezoldigingsverslag  Stempunt 

7 Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de  

Raad van Bestuur 

Stempunt 

8 Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de  

Raad van Commissarissen 

Stempunt 

9 Voorstel tot benoeming van de heer J. Zijderveld als nieuw lid van de Raad van 

Commissarissen 

Stempunt 

10 Voorstel tot benoeming van de heer B. Subramanian als nieuw lid van de Raad 

van Commissarissen 

Stempunt 

11 Voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als 

externe accountant voor het boekjaar 2021 

Stempunt 

12 Aanwijzing tot uitgifte van aandelen Stempunt 

13 Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten Stempunt 

14 Machtiging tot inkoop van eigen aandelen Stempunt 

15 Intrekking van aandelen Stempunt 

16 Sluiting (inclusief Q&A) Geen 

stempunt 
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Verdere informatie over de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

2021 

De volledige agenda met toelichting, evenals het bestuursverslag en de jaarrekening met 

de daaraan krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen accountantsverklaring en 

overige gegevens zijn beschikbaar via internet: www.aholddelhaize.com en kunnen 

worden aangevraagd bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), telefoonnummer:  

+31 20 3442000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com. De vergaderstukken 

worden elektronisch toegezonden. Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met 

Ahold Delhaize op telefoonnummer +31 88 659 5275. 

 
Registratietijdstip 

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en 

vergadergerechtigden degenen die op 17 maart 2021 om uiterlijk 18:00 uur, na verwerking 

van alle bij- en afschrijvingen per die datum (het “Registratietijdstip”) zijn ingeschreven in 

een door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn 

aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de intermediairs in de zin 

van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen op naam is als 

(deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Ahold Delhaize of de delen 

daarvan. 

 

Aanmelding, volmachten en steminstructie via internet 

Aandeelhouders kunnen uitsluitend via internet deelnemen aan de besluitvorming en via 

een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw 

stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u uiterlijk op 11 april 2021 voor 18:00 uur 

uw aandelen Ahold Delhaize aan te (laten) melden bij ABN AMRO. Uw steminstructie 

kunt u elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Bij het verlenen van de 

volmacht kunnen aandeelhouders kiezen tussen een vertegenwoordiger van Ahold 

Delhaize of IQ EQ Financial Services B.V. die als onafhankelijke derde de volmacht kan 

uitoefenen. Op www.abnamro.com/evoting is aangegeven hoe een elektronische 

volmacht met steminstructie kan worden verleend. Desgewenst kunt u uw steminstructie 

tot en met 11 april 2021 voor 18:00 uur nog wijzigen. Een aandeelhouder moet een 

steminstructie geven om zich aan te kunnen melden voor de vergadering, waarbij de 

gegeven steminstructie tevens zal gelden als aanmelding voor de vergadering. 

 

Aandelen op naam 

Aandeelhouders van aandelen op naam zullen per brief de instructies ontvangen hoe hun 

stem uit te brengen.  

 

http://www.aholddelhaize.com/
http://www.abnamro.com/evoting
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Vragen ten aanzien van de agendapunten 

Een aandeelhouder die zich heeft aangemeld voor de vergadering kan vragen indienen 

over de agendapunten via company.secretary@aholddelhaize.com tot  zondag 11 april 

2021, 18:00 uur. Vooraf ingediende vragen zullen naar onderwerp worden gebundeld en 

worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord en gepubliceerd op de 

www.aholddelhaize.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings/agm-

2021/. Aandeelhouders die vóór voornoemde datum en tijd vragen hebben gesteld, 

kunnen tijdens de vergadering schriftelijk vervolgvragen stellen over datzelfde onderwerp 

via een link die hen tijdig zal worden toegestuurd, tenzij dit gezien de omstandigheden 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd. De Voorzitter van de vergadering kan één en 

ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering. 

 

Webcast 

De vergadering zal via een webcast live en integraal worden uitgezonden voor eenieder 

via www.aholddelhaize.com/en/investors/share-information/shareholders-meetings/agm-

2021/. 

 

Hybride Vergadering 

In het onwaarschijnlijke scenario dat de vergadering in de vorm van een Hybride 

Vergadering gehouden zal worden, zal fysieke aanwezigheid beperkt zijn in lijn met de 

richtlijnen die het RIVM hieraan zal stellen. Wij raden dan ook iedereen aan om de 

vergadering zoveel mogelijk via webcast te volgen. Voor nadere berichtgeving 

hieromtrent graag deze website voorafgaand aan de vergadering in de gaten houden.  

 

Eenieder die fysiek bij de Hybride Vergadering aanwezig wenst te zijn, dient daarvan 

naast de aanmelding voor de vergadering zoals hierboven omschreven ook een e-mail te 

sturen aan de vennootschap via company.secretary@aholddelhaize.com. Personen die 

gerechtigd zijn tot het bijwonen van de Hybride Vergadering (of hun vertegenwoordigers) 

dienen zich ter plekke te identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, 

identiteitskaart, rijbewijs). 

 

 

 

De Raad van Bestuur 

Zaandam, 3 maart 2021 

 

mailto:company.secretary@aholddelhaize.com

