Press release

Aanvullende informatie Algemene Vergadering
van Aandeelhouders 2020 met het oog op
COVID-19
AMSTERDAM, 29 April 2020, 17:30 CET – Naar aanleiding van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie
en Veiligheid (de "Noodwet") heeft Avantium besloten om de organisatie van haar jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) verder te wijzigen, zoals vermeld in de
agenda en andere vergaderstukken, die op 2 april 2020 zijn gepubliceerd. De AVA zal alleen
elektronisch toegankelijk zijn voor aandeelhouders via een live webcast, beschikbaar gesteld
op de website van Avantium www.avantium.com. Dit betekent dat de aandeelhouders de
vergadering interactief kunnen bijwonen, maar geen fysieke toegang krijgen tot de vergadering.
Met de organisatie van de live webcast biedt Avantium haar aandeelhouders de mogelijkheid om
interactief deel te nemen aan de AVA en hun aandeelhoudersrechten uit te oefenen in lijn met de
Noodwet. De link naar de live webcast van de AVA 2020 zal beschikbaar zijn op de homepage van de
website van Avantium: www.avantium.com. Aandeelhouders kunnen vragen stellen door voorafgaand
aan de AVA vragen te sturen naar Avantium (volgens de onderstaande instructies).
Registratiedatum
Personen zijn gerechtigd de AVA bij te wonen en te stemmen, mits zij op donderdag 16 april 2020 als
aandeelhouder van Avantium zijn geregistreerd, na verwerking van alle schikkingen van die datum (de
"Registratiedatum") in een van de door de Raad van Bestuur aangewezen deelregisters. Voor houders
van girale aandelen zijn als deelregisters aangewezen de door de intermediairs beheerde registers als
bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot
deze aandelen en op welke wijze zij zijn ingeschreven. Voor houders van aandelen op naam is als
register aangewezen het aandeelhoudersregister van Avantium (als bedoeld in artikel 5 van de statuten
van Avantium) op de Registratiedatum.
Stemmen
Vanwege de richtlijnen van de Nederlandse overheid in het licht van de COVID-19 (coronavirus) en het
besluit van Avantium om haar aandeelhouders geen fysieke toegang te verlenen, kunnen
aandeelhouders hun stemrecht op de AVA alleen uitoefenen via (i) een volmacht, door gebruik te
maken van de fysieke vorm van de volmacht die te vinden is op de website van Avantium of (ii) door
het geven van een elektronische steminstructie via het ING EVO-platform: https://ing.evoplatform.com/avantium. Wij hebben de termijn voor het indienen van steminstructies en het indienen
van schriftelijke volmachten verlengd tot maandag 11 mei 2020, 17.30 uur CEST.
Beide manieren van stemmen worden nader beschreven in de oproeping tot de AVA, zoals
gepubliceerd
op
de
website
van
Avantium
https://www.avantium.com/corporategovernance/#shareholders-meeting.
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Inschrijving voor elektronische deelname
Aandeelhouders die elektronisch en interactief willen deelnemen, moeten zich inschrijven via het ING
EVO Platform: https://ing.evo-platform.com/avantium. Dit platform is beschikbaar vanaf donderdag 16
april 2020, na 18.00 uur CEST, tot maandag 11 mei 2020, 17.30 uur CEST, of via hun tussenpersoon
waar hun aandelen worden geadministreerd. De intermediairs dienen ING Bank N.V. uiterlijk op
maandag 11 mei 2020, 17.30 CEST een elektronische verklaring te verstrekken met daarin het aantal
aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en het aantal
aandelen dat is aangevraagd voor registratie. Bij de registratie zal ING voor iedere Aandeelhouder via
de betreffende intermediairs een registratiebewijs uitgeven dat dient als elektronisch toegangsbewijs
voor de AVA.
Vragen
Wij willen onze aandeelhouders aanmoedigen om hun vragen over de verschillende agendapunten
voorafgaand aan de vergadering in te dienen. Dit kan door een e-mail te sturen naar
investorrelations@avantium.com of een brief te sturen naar Avantium N.V., t.a.v. Investor Relations,
Zekeringstraat 29, 1014 BV Amsterdam.
De uiterste datum voor het indienen van vragen door aandeelhouders voorafgaand aan de AVA is
maandag 11 mei 2020 voor 14.00 uur CET. Aandeelhouders kunnen aanvullende vervolgvragen
stellen tijdens de live webcast, mits de aandeelhouder is geregistreerd in het EVO-platform, welke
registratie uiterlijk op maandag 11 mei 2020, 17.30 uur CEST dient plaats te vinden. Avantium kan
vragen bundelen en zal zich inspannen om alle vragen tijdens de AVA te beantwoorden. De antwoorden
op de vragen zullen na de vergadering op de website van de onderneming worden gepubliceerd.

Over Avantium
Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper in de duurzame
chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare koolstofbronnen als
alternatief voor chemicaliën en kunststoffen op basis van fossiele grondstoffen. Het bedrijf heeft
momenteel drie technologieën in de demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de
YXY® planten-naar-plastic-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in een breed scala
aan chemicaliën en kunststoffen, zoals PEF (polyethyleen furanoaat). Avantium heeft de YXYtechnologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland. De tweede
technologie is de Dawn Technology™ die niet-voor-voedsel-bestemde biomassa omzet in industriële
suikers en lignine om de chemische en materiaalindustrie te laten overschakelen naar niet-fossiele
grondstoffen. In 2018 opende Avantium de DAWN-proefbioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. De derde
technologie heet Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardige MEG
(mono-ethyleenglycol). Avantium is bezig met het opschalen van de Ray Technology™ en de
demonstratiefabriek in Delfzijl is op 7 november 2019 geopend. Naast de ontwikkeling en
commercialisering van hernieuwbare chemietechnologieën levert het bedrijf ook geavanceerde
katalyse R&D-diensten en -systemen aan klanten in de raffinage- en chemische industrie. Avantium
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werkt samen met gelijkgestemde bedrijven over de hele wereld om revolutionaire duurzame
chemieoplossingen
te
creëren,
van
uitvinding
tot
commerciële
schaal.
De aandelen van Avantium zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (symbool:
AVTX). Avantium is opgenomen in de Euronext Amsterdam SmallCap Index (AScX). De kantoren en
het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Voor more informatie:
Caroline van Reedt Dortland, Director Communications, Avantium
+31-20-5860110 / +31-613400179,
caroline.vanreedt-dortland@avantium.com

Disclaimer
Dit Nederlandse persbericht bevat een vertaling van het volledige, Engelse persbericht. Bij verschillen
tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.
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