
 Oproeping 

Convocation notice Avantium N.V. AGM 18 May 2022 

 

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AVANTIUM N.V. 

WOENSDAG 18 MEI 2022 

Geachte aandeelhouder, 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering 

(AVA) van Avantium N.V. (Avantium), te houden op woensdag 18 mei 2022, 14:00 uur 

CEST op het hoofdkantoor van Avantium, Zekeringstraat 29, 1014 BV Amsterdam, Nederland. 

Het aantal uitstaande aandelen op 4 april 2022, de oproepingsdatum, is 31.289.656. 

Deze oproeping is een vertaling van de volledige, Engelse oproeping. Bij verschillen tussen de 

Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend. 

 

Agenda 

1 Opening 

Review 2021 

2 Jaarverslag over het boekjaar 2021 

3  Remuneratierapport 2021 (adviserende stem) 

4 Vaststelling van de jaarrekening 2021 (ter stemming)  

Decharge 

5 (a) Verlening van decharge aan de leden van de Management Board voor de uitoefening 

van hun taken in het boekjaar 2021 (ter stemming) 

5 (b) Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de 

uitoefening van hun taken in het boekjaar 2020 (ter stemming)  

Machtiging aandelen 

 

6 (a) Bevoegdheid van de Management Board tot uitgifte van maximaal 4% gewone 

aandelen en tot uitsluiting van het voorkeursrecht voor algemene bedrijfsdoeleinden 

en in verband met de langetermijnbonusregeling en het op aandelen gebaseerde 

beloningsplan van de vennootschap (ter stemming)  

6 (b) Bevoegdheid van de Management Board tot inkoop van eigen aandelen door de 

Vennootschap (ter stemming)  

Andere (bedrijfs)aangelegenheden 

7 Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant 

voor het boekjaar 2022 (ter stemming)  

8 Any other business (inclusief Q&A) 

9 Sluiting 
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Procedure voor het bijwonen van de Vergadering en voor de stemming 

Plaats van de vergadering 

Aandeelhouders worden uitgenodigd om in persoon deel te nemen aan de jaarlijkse algemene 

vergadering 2022. De locatie van de vergadering is het hoofdkantoor van Avantium, 

Zekeringstraat 29, 1014 BV Amsterdam, Nederland. 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen behouden zich het recht voor om 

maatregelen te nemen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot 

ontwikkelingen rond COVID-19 of anderszins. In dat geval zullen de Management Board en de 

Raad van Commissarissen de aandeelhouders via de website informeren. 

Vergaderstukken 

De agenda met toelichting, alsmede de overige vergaderstukken, waaronder de Jaarrekening 

2021 en het Remuneratierapport 2021, zijn beschikbaar op de website van Avantium: 

https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-meeting.  

Deelname aan de vergadering 

Aandeelhouders van de Vennootschap (Aandeelhouders) kunnen aan de vergadering 

deelnemen wanneer zij: 

1. zijn ingeschreven in een van de volgende door de Management Board aangewezen 

deelregisters op woensdag 20 april 2022, na verwerking van alle afwikkelingen van die 

datum (Registratiedatum): 

(i) voor houders van girale aandelen: de door de intermediairs beheerde 

registers, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;  

 
(ii) voor houders van aandelen op naam: Avantium's register van 

aandeelhouders (als bedoeld in artikel 5 van Avantium's statuten).  

De Aandeelhouders die hun aanvraag/registratie voor deze vergadering hebben 

ingediend in overeenstemming met de procedure zoals hieronder uiteengezet, hebben 

het recht de AvA bij te wonen, eraan deel te nemen en hun stem uit te brengen.  

en 

2. zich uiterlijk op woensdag 11 mei 2022 hebben aangemeld voor deelname aan de 

bijeenkomst overeenkomstig onderstaande aanmeldingsprocedure.  

 

Registratie 

Aandeelhouders die in persoon of bij gevolmachtigde de Vergadering wensen bij te wonen, 

dienen zich voor de Vergadering aan te melden tussen woensdag 20 april 2022 na 18:00 uur 

CEST en woensdag 11 mei 2022, 17:30 uur CEST. Aandeelhouders kunnen zich aanmelden via 

het ING EVO Platform: https://evote.ingwb.com, of via hun intermediair waar hun aandelen 

worden geadministreerd.  

De intermediairs dienen uiterlijk op woensdag 11 mei 2022, 17:30 uur CEST aan ING Bank 

N.V. een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat 

https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-meeting
https://evote.ingwb.com/
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door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en het aantal 

aandelen waarvoor registratie is aangevraagd. Na registratie zal ING via de betreffende 

intermediairs voor iedere Aandeelhouder een registratiebewijs uitgeven dat dient als 

toegangsbewijs voor de Vergadering.  

Houders van aandelen op naam die de Vergadering wensen bij te wonen of hun stemrecht 

tijdens de Vergadering wensen uit te oefenen door middel van een schriftelijke of elektronische 

volmacht, kunnen zich tot en met woensdag 11 mei 2022, vóór 17.30 uur CEST, schriftelijk 

wenden tot ING Bank N.V. op het hieronder vermelde adres met de bevestiging dat het aantal 

aandelen dat op naam van de betreffende aandeelhouders is geregistreerd, tot en met de 

Registratiedatum op hun naam geregistreerd stond en zal blijven staan. Het verstrekte 

ontvangstbewijs dient als toegangsbewijs voor de Vergadering en dient bij aankomst op de dag 

van de Vergadering aan de inschrijfbalie te worden getoond. 

Steminstructies en stemmen bij volmacht  

Aandeelhouders die geregistreerd zijn overeenkomstig de hierboven beschreven procedure en 

die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de Vergadering, kunnen elektronisch 

steminstructies geven via het ING EVO platform: https://evote.ingwb.com beschikbaar vanaf 

woensdag 20 april 2022 na 18:00 uur CEST en woensdag 11 mei 2022, 17:30 uur CEST. 

Aandeelhouders die geregistreerd zijn overeenkomstig de hierboven vermelde procedure en 

die zich op de Vergadering door een andere persoon wensen te laten vertegenwoordigen, 

kunnen voor dat doel ook gebruik maken van een fysiek volmachtformulier dat te vinden is op 

de website van Avantium, https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-

meeting, en dat tevens als Bijlage I aan deze oproeping is gehecht. De volledig ingevulde en 

ondertekende volmacht dient uiterlijk op woensdag 11 mei 2022, 17.30 uur CEST te zijn 

ontvangen door ING Bank N.V. Issuer Services, locatie TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD 

Amsterdam, Nederland (e-mail: iss.pas@ing.nl).  

Toegang tot de Vergadering 

Registratie voor toegang tot de Vergadering zal plaatsvinden op de dag van de Vergadering 

vanaf 13.30 uur CEST tot de aanvang van de Vergadering om 14.00 uur CEST. Na dit tijdstip 

is registratie voor toegang niet meer mogelijk. Personen die gerechtigd zijn de Vergadering bij 

te wonen, dienen een geldig toelatingsbewijs voor de Vergadering te tonen en kunnen 

voorafgaand aan de toelating gevraagd worden zich te legitimeren en worden derhalve verzocht 

een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. 

Amsterdam, 4 1pril 2022 

Namens de Management Board van Avantium N.V. 

 

Tom van Aken     Bart Welten 

Chief Executive Officer   Chief Financial Officer 

  

https://evote.ingwb.com/
https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-meeting
https://www.avantium.com/corporate-governance/#shareholders-meeting
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Bijlage I 

Power of Attorney 

 

(apart bijgevoegd)

 


