Oproeping tot bijwoning van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. op 13 april 2022 om 14:00
uur
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Ahold Delhaize
N.V. ("Ahold Delhaize") zal worden gehouden op 13 april 2022 om 14:00 uur. De
vergadering zal plaatsvinden in hybride vorm. Dit betekent dat aandeelhouders de
vergadering in persoon en virtueel kunnen bijwonen. De vergadering zal worden
gehouden op de locatie van Taets Art and Event Park aan de Hemkade 16
(Hembrugterrein) te Zaandam. De aandeelhouders die virtueel deelnemen aan de
vergadering kunnen live stemmen en vragen stellen. Tevens zal de vergadering live
worden
uitgezonden
via
een
webcast
op
de
volgende
website:
https://www.aholddelhaize.com/en/investors/agm-2022/

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam
P.O. Box 3000, 1500 HA Zaandam
The Netherlands
Phone: +31 88 659 5100
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No.

Agenda

1

Opening

Geen stempunt.

2
3

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021
Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Geen stempunt
Geen stempunt

4

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021

Stempunt

5

Voorstel tot vaststelling dividend over het boekjaar 2021

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 herbenoeming van de heer B. McEwan als lid van de Raad van
Commissarissen

Stempunt

10

Voorstel tot herbenoeming van de heer R. Hooft Graafland als lid van de Raad
van Commissarissen

Stempunt

11

Voorstel tot benoeming van mevrouw P. van der Meer Mohr als nieuw lid van de
Raad van Commissarissen

Stempunt

12
13

Voorstel tot herbenoeming van de heer W. Kolk als lid van de Raad van Bestuur
Voorstel tot vaststellen van een aangepast bezoldigingsbeleid voor de Raad van
Bestuur

Stempunt
Stempunt

14

Voorstel tot vaststellen van een aangepast bezoldigingsbeleid voor de Raad van
Commissarissen

Stempunt

15

Voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als
externe accountant voor het boekjaar 2022

Stempunt

16

Voorstel tot benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant voor
het boekjaar 2023

Stempunt

17

Aanwijzing tot uitgifte van aandelen

Stempunt

18

Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

Stempunt

19
20

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen
Intrekking van aandelen

Stempunt
Stempunt

21

Sluiting (inclusief Q&A)

Geen stempunt

Verdere informatie over de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
2022
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 6286070, e-mail: ava@nl.abnamro.com. De vergaderstukken worden elektronisch
toegezonden. Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met Ahold Delhaize op
telefoonnummer +31 88 659 5275.
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Registratietijdstip
Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en
vergadergerechtigden degenen die op 16 maart 2022 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.
Registratie
Aandeelhouders hebben het recht hun stem uit te brengen voor het totale aantal aandelen
dat zij hielden op het Registratietijdstip, op voorwaarde dat zij hun aandelen tijdig hebben
geregistreerd.
Bij de registratie via ABN AMRO (via www.abnamro.com/evoting) zullen aandeelhouders
worden verzocht om te kiezen of zij de vergadering in persoon of virtueel willen bijwonen.
Het is ook mogelijk om een stemvolmacht met steminstructies af te geven zoals hieronder
aangegeven.
Een aandeelhouder die de vergadering in persoon of virtueel wenst bij te wonen, dient
zich na het Registratietijdstip tot uiterlijk 6 april 2022, 18:00 uur aan te melden bij ABN
AMRO (via www.abnamro.com/evoting). De intermediair dient aan ABN AMRO een
elektronische verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat voor
de betreffende aandeelhouder op het Registratietijdstip gehouden wordt en ter registratie
aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de intermediair verzocht om de volledige
adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te vermelden om het
aandeelhouderschap op het Registratietijdstip efficiënt te kunnen verifiëren. Indien een
aandeelhouder de vergadering virtueel wenst bij te wonen, zijn een geldig e-mail adres,
nummer van de effectenrekening en een mobiel telefoonnummer voor de
verificatieprocedure voor het verlenen van virtuele toegang vereist. Het door ABN AMRO
via de intermediair te verstrekken registratiebewijs geldt als toegangsbewijs voor
aandeelhouders die de vergadering in persoon bijwonen, of zal een persoonlijke link
bevatten voor de aandeelhouders die de vergadering virtueel bijwonen.
Stemmen bij volmacht
Onverminderd de verplichting te registreren voor de vergadering, kunnen de rechten tot
het in persoon bijwonen van en stemmen op de vergadering worden uitgeoefend door
een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van de formulieren
die kosteloos kunnen worden verkregen onder 'vergaderstukken'. De schriftelijke
volmacht moet uiterlijk op 6 april 2022 om 18:00 uur per e-mail
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(company.secretary@aholddelhaize.com) door de secretaris van de vennootschap zijn
ontvangen.
Aandeelhouders
kunnen
www.abnamro.com/evoting.

elektronisch

hun

steminstructie

doorgeven

via

U kunt ook een elektronische volmacht met steminstructie geven aan de secretaris of de
directeur juridische zaken van de vennootschap of aan IQ EQ Financial Services B.V. of
aan enig andere derde partij. U dient deze elektronische volmacht met steminstructie in
te dienen uiterlijk op 6 april 2022 om 18:00 uur. Desgewenst kunt u uw steminstructie tot
6 april 2022, 18:00 uur nog wijzigen.
Virtuele deelname
Aandeelhouders kunnen de vergadering virtueel bijwonen, vragen stellen en op alle
agendapunten die ter besluitvorming voorliggen via internet - dus online en op afstand met hun eigen smartphone, tablet of computer stemmen, tenzij de intermediair van de
aandeelhouder het virtueel bijwonen van of stemmen tijdens de vergadering niet
ondersteunt.
Na de registratie voor virtuele deelname zal een aandeelhouder een e-mail ontvangen
met een link via www.abnamro.com/evoting. Na een succesvolle login en bevestiging van
de login via een twee-stappen verificatieproces (met SMS-verificatie), is de
aandeelhouder automatisch ingelogd voor de vergadering. Nadere instructies zullen
gegeven worden via www.abnamro.com/evoting en/of het online stemplatform.
U kunt inloggen voor virtuele deelname aan de vergadering op 13 april 2022 via
www.abnamro.com/evoting vanaf 13:00 uur tot aan de aanvang van de vergadering om
14:00 uur. U dient ingelogd te zijn en de toegangsprocedure te hebben doorlopen vóór
14:00 uur. Aandeelhouders die daarna inloggen kunnen de vergadering wel volgen via de
webcast (zie hieronder), maar zij kunnen hun stem niet meer uitbrengen en geen vragen
meer stellen.
Virtuele deelname brengt risico’s met zich mee. Als u zulke risico’s wenst te voorkomen,
dan kunt u er voor kiezen uw stem via volmacht uit te brengen. Een nader proces voor
virtuele deelname kan op een later moment worden vastgesteld.
Registratie en identificatie bij de vergadering
De toegangsregistratie voor hen die in persoon de vergadering willen bijwonen, vindt
plaats vanaf 13:00 uur tot de aanvang van de vergadering om 14:00 uur. Na dit tijdstip is
registratie niet meer mogelijk. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering, kunnen
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vergadergerechtigden worden verzocht zich
legitimatiebewijs, zoals een paspoort of rijbewijs.

te

legitimeren

met

een

geldig

Aandelen op naam
Aandeelhouders van aandelen op naam zullen per brief de instructies ontvangen hoe deel
te nemen aan de vergadering en hun stem uit te brengen.
Vragen ten aanzien van de agendapunten
Een aandeelhouder die zich heeft aangemeld voor de vergadering kan tijdens de
vergadering vragen stellen. Een aandeelhouder die de vergadering in persoon bijwoont
kan dit tijdens de vergadering doen. Een aandeelhouder die de vergadering virtueel
bijwoont dient een verzoek om live vragen te kunnen stellen in te dienen bij de secretaris
van de vennootschap via e-mail company.secretary@aholddelhaize.com tot en met
6 april 2022, 18:00 uur. Aandeelhouders kunnen ook tot en met 6 april 2022, 18:00 uur
vragen indienen via e-mail: company.secretary@aholddelhaize.com. Tijdig vooraf
ingediende vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord en worden mogelijk
thematisch behandeld. De Voorzitter van de vergadering kan één en ander nader bepalen
in het belang van de orde van de vergadering.
Bij het stellen van een vraag of het indienen van een verzoek hiertoe, voorafgaand aan
de vergadering, dient u ter verificatie het volgende te vermelden:
 Uw naam, e-mailadres en woonplaats (van de geregistreerde aandeelhouder)
 Registratienummer van het bewijs van inschrijving
Om live vragen te kunnen stellen is het vereist dat aandeelhouders geregistreerd zijn voor
online virtuele deelname via het e-voting systeem van ABN AMRO
(www.abnamro.com/evoting), aangezien alleen dan de identiteit van de aandeelhouder
kan worden geverifieerd. Verdere details over de procedure voor het stellen van vragen
door virtuele deelnemers zullen in een later stadium worden bekendgemaakt.
Webcast
De vergadering zal via een webcast live en integraal worden uitgezonden voor eenieder
via https://www.aholddelhaize.com/en/investors/agm-2022/.
COVID-19 maatregelen
Indien voorafgaand aan de vergadering strengere Covid-19 maatregelen van toepassing
zullen zijn, heeft Ahold Delhaize de mogelijkheid ervoor te kiezen een volledig virtuele
vergadering te organiseren, mits de Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid in
werking is. Bij gebreke van dergelijke wetgeving kan Ahold Delhaize naar eigen redelijk
inzicht aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen om de verspreiding van het Covid-19-
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virus te beperken, waaronder de beperking van het aantal deelnemers dat de vergadering
in persoon bij Taets en Event Park mag bijwonen. In een dergelijk geval zal Ahold
Delhaize de nodige inspanningen leveren om aandeelhouders tijdig op de hoogte te
brengen van de aangepaste formaliteiten.

De Raad van Bestuur
Zaandam, 2 maart 2022
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