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Avantium aandeelhouders nemen alle 

resoluties aan op Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders 2022 
 

AMSTERDAM, 18 mei 2022, 18:00 uur CEST – Avantium N.V., een toonaangevend 

technologiebedrijf in duurzame chemie, maakt bekend dat Avantium's aandeelhouders de 

gevraagde goedkeuringen hebben verleend op alle agendapunten van de vandaag 

gehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Dit omvatte ook 

de goedkeuring van de jaarrekening van de onderneming voor 2021. 

PricewaterhouseCoopers werd herbenoemd als de externe accountant van de 

Vennootschap voor het boekjaar 2022. 

 

De AVA vond plaats op woensdag 18 mei 2022 op het hoofdkantoor van Avantium in Amsterdam, 

Nederland. De aandeelhouders stemden met 50,31% van het totaal aantal uitstaande aandelen op 

de registratiedatum.  

 

Over de agendapunten die in de Vergadering ter goedkeuring werden voorgelegd, werd als volgt 

gestemd: 

 

Agendapunt 3 

De AVA heeft positief geadviseerd over het Remuneratieverslag 2021. 

 

Voor Tegen Onthouding 

8.618.561 4.491.018 2.631.404 

 

Agendapunt 4 

De Financiële Staten voor 2021 zijn aangenomen. 

 

Voor Tegen Onthouding 

13.113.649 2.070 2.625.264 

 

Agendapunt 5a 

Aan de leden van de Management Board is décharge verleend voor de uitvoering van hun taken in 

het begrotingsjaar 2021. 

 

Voor Tegen Onthouding 

13.067.617 15.086 2.658.280 
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Agendapunt 5b 

Aan de leden van de Raad van Commissarissen is décharge verleend voor de uitvoering van hun 

taken in het begrotingsjaar 2021. 

 

Voor Tegen Onthouding 

13.072.017 10.386 2.658.580 

 

Agendapunt 6a 

De AVA heeft de Raad van Bestuur gemachtigd tot 4% gewone aandelen uit te geven en 

voorkeursrechten uit te sluiten in verband met de langetermijnbonusregeling en de 

beloningsregeling op basis van aandelen van de Vennootschap. 

 

Voor Tegen Onthouding 

7.869.477 332.225 7.539.281 

 

Agendapunt 6b 

De AVA heeft de Management Board gemachtigd om namens Avantium aandelen in het 

aandelenkapitaal van Avantium in te kopen. 

 

Voor Tegen Onthouding 

15.714.170 11.010 15.803 

 

Agendapunt 7 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is benoemd tot externe accountant voor het boekjaar 

2022. 

 

Voor Tegen Onthouding 

13.107.779 1.990 2.631.214 

 

 
Over Avantium  
Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper op het gebied van 

duurzame chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare 
grondstoffen als alternatief voor fossiele chemicaliën en kunststoffen. Het bedrijf heeft momenteel 
drie technologieën in de pilot- en demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de YXY® 
plant-to-plastics-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in FDCA 
(furaandicarbonzuur), de belangrijkste bouwsteen voor de duurzame kunststof PEF 
(polyethyleenfuraanoaat). Avantium heeft de YXY® Technologie met succes gedemonstreerd in haar 
proeffabriek in Geleen, Nederland, en is in 2022 begonnen met de bouw van 's werelds eerste 

commerciële fabriek, met een geplande grootschalige productie van PEF in 2024. De tweede 
technologie is Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardig MEG (mono-
ethyleenglycol): plantMEG™. Avantium is bezig met het opschalen van haar Ray Technology™ en 
de demonstratiefabriek in Delfzijl, Nederland is in november 2019 geopend. De derde technologie 
heet de Dawn Technology™ die non-food biomassa omzet in industriële suikers en lignine om zo de 
chemische en materialen industrie te laten overstappen op niet-fossiele grondstoffen. In 2018 
opende Avantium de Dawn Technology™ pilot bioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. 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 
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industrie. Avantium werkt samen met gelijkgestemde bedrijven over de hele wereld om 
revolutionaire hernieuwbare chemie oplossingen te creëren van uitvinding tot commerciële schaal.  

 
De aandelen van Avantium zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (symbool: 
AVTX). Het hoofdkantoor en laboratoria zijn gevestigd in Amsterdam. De onderneming opereert 
proeffabrieken in Geleen en Delfzijl.  
 
Dit persbericht van Avantium N.V. bevat informatie die kwalificeert of gekwalificeerd kan zijn als 
voorwetenschap voor de toepassing van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU) 596/2014 

(MAR). 
 
Disclaimer vertaling  
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.  

 
Voor meer informatie:  

Caroline van Reedt Dortland, Director Communications, Avantium  
+31-20-5860110 / +31-613400179,  
mediarelations@avantium.com 
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