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Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 
Geachte Aandeelhouder,  
 
Namens Avantium N.V. nodig ik u van harte uit voor onze jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA) die wordt gehouden op het hoofdkantoor van Avantium, Zekeringstraat 29, 1014 
BV Amsterdam, Nederland, op donderdag 14 mei 2020, 14:00 CEST. 
 
Avantium hecht veel waarde aan transparante communicatie met haar aandeelhouders. De AVA is een 
goede gelegenheid voor aandeelhouders om te horen over de prestaties van de onderneming in 2019 en 
om met ons van gedachten te wisselen over de agendapunten van de AVA. Echter, met het oog op de 
COVID-19 maatregelen van de Nederlandse overheid en onze eigen maatregelen ter bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers en onze stakeholders, raden wij u ten zeerste aan om 
deel te nemen aan de AVA van Avantium via de live webcast die beschikbaar is op onze website. Het is 
mogelijk om tijdens de webcast vragen te stellen over de verschillende agendapunten. Tevens kunt u  
vragen in dienen voorafgaand aan de AVA door een e-mail te sturen naar 
investorrelations@avantium.com. U kunt gebruik maken van uw stemrecht door middel van elektronisch 
stemmen of door middel van een volmacht. De instructies worden gepubliceerd op onze website: 
https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-meeting. De voertaal van de AVA is 
Engels; de AVA zal dit jaar om logistieke redenen niet vertaald worden naar het Nederlands. Uw vragen 
kunt u wel in het Nederlands indienen. 
 
Onze Raad van Commissarissen en onze Management Board zullen fysiek of elektronisch aanwezig zijn bij 
de AVA. Wij voeren deze strikte maatregelen uit om uw gezondheid en die van onze medewerkers en de 
gemeenschap in het algemeen te beschermen. 
 
We zullen de situatie van COVID-19 nauwlettend in de gaten houden en we zullen u informeren als het 
nodig is verdere aanpassingen van de AVA-opzet door te voeren.  
 
Ik hoop dat we het genoegen hebben u virtueel te mogen verwelkomen op onze AVA van 2020. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom van Aken 
CEO  
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