Aanvullende overeenkomst bij de optie-overeenkomst cumulatief preferente
aandelen

De ondergetekenden:

1.

Koninklijke Ahold Delhaize N.V., gevestigd te Zaandam (gemeente Zaanstad)
(de "Vennootschap");
en

2.

Stichting Continuïteit Ahold Delhaize, gevestigd te Zaandam (gemeente
Zaanstad) (de "Stichting").

in aanmerking nemende dat:
a.

Op 8 mei 2018 is de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Stichting van 15
december 2003 door partijen verlengd voor de duur van 15 jaar, tot 15 december
2033 (de "Overeenkomst").

b.

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft op 7 mei 2018, onder goedkeuring
van de raad van commissarissen verleend op 8 mei 2018, besloten om (i) in het
kader van de Overeenkomst een tweetal algemene vergaderingen bijeen te doen
roepen na iedere uitoefening van de in de Overeenkomst neergelegde optie en (ii)
deze aanvullende overeenkomst aan te gaan.

c.

Het bestuur van de Stichting heeft van de sub b. genoemde besluiten kennis
genomen, en op 8 mei 2018 besloten tot het aangaan van deze aanvullende
overeenkomst.

d.

In deze overeenkomst wensen partijen aanvullende afspraken te maken op de
Overeenkomst.

de Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1.
De Vennootschap zal binnen 6 (zes) maanden na een uitoefening van de optie
opgenomen in de Overeenkomst een (buitengewone) algemene vergadering oproepen,
waarvan de agenda (onder meer) als onderwerp zal bevatten een toelichting op de
situatie rondom de Vennootschap die aanleiding is geweest voor de uitoefening van de
optie (bespreekpunt).
Artikel 2.
2.1.

De Vennootschap zal binnen 1 (één) jaar na een uitoefening van de optie
opgenomen in de Overeenkomst een (buitengewone) algemene vergadering
oproepen, waarvan de agenda (onder meer) als onderwerp zal bevatten de
intrekking van de als gevolg van de uitoefening van de optie uitgegeven en
uitstaande cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
(stempunt).

2.2.

De Stichting verbindt zich om zich bij de in artikel 2.1. bedoelde algemene
vergadering te onthouden van het uitbrengen van stemmen bij het voorstel tot
intrekking van de cumulatief preferente aandelen als daar bedoeld.
(HANDTEKENINGEN VOLGEN OP DE VOLGENDE BLADZIJDE)

Aldus op 8 mei 2018 in tweevoud ondertekend,

[Signatures redacted]

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Door: A.D. Boer
Functie: CEO & President

[Signatures redacted]

[Signatures redacted]

Stichting Continuïteit Ahold Delhaize

Stichting Continuïteit Ahold Delhaize

Door: W.G. van Hassel
Functie: Voorzitter SCAD

Door: B. Vree
Functie: Bestuurslid SCAD

