BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
CORBION N.V.
MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019
De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. ("Corbion")
wordt gehouden op maandag 5 augustus 2019 om 14.00 uur in het Mövenpick Hotel Amsterdam
City Centre, Piet Heinkade 11, 1019 BR Amsterdam.

Vergaderstukken
De volledige agenda met toelichting is beschikbaar op de website van Corbion
(www.corbion.com) en ten kantore van Corbion, Piet Heinkade 127, 1019 GM Amsterdam,
T: 020-5906328.

PROCEDURE VOOR DEELNAME AAN DE VERGADERING
Aanmelding
Aanmelding voor de vergadering is verplicht. De procedures voor aanmelding zijn hieronder
beschreven.

Registratiedatum
De Raad van Bestuur van Corbion heeft bepaald dat vergadergerechtigd zijn zij die op maandag 8
juli 2019 zijn ingeschreven in één van de daartoe door Corbion aangewezen registers, na
verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum ("registratiedatum").

Voor houders van girale gewone aandelen geldt:
1. Register
Voor deze aandeelhouders gelden als register dan wel deelregisters de administraties van
intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de
registratiedatum aandeelhouder is.
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2. Aanmelding voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
Aandeelhouders die de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Corbion in persoon dan wel via een gemachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf
maandag 8 juli tot uiterlijk maandag 29 juli 2019 om 17.30 uur, rechtstreeks aanmelden bij
ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) via www.abnamro.com/evoting dan wel zich
aanmelden via de intermediair waar hun aandelen zijn geregistreerd. Intermediairs dienen
uiterlijk dinsdag 30 juli 2019 om 12.00 uur aan ABN AMRO een elektronische verklaring te
verstrekken waarin is opgenomen het aantal gewone aandelen dat door de betreffende
houder op de registratiedatum wordt gehouden en dat ter registratie wordt aangemeld,
evenals de door hen ontvangen volmacht verleningen. Intermediairs wordt verzocht om bij
de aanmelding de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden,
teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de
registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende intermediair een
toegangsbewijs zenden.

Voor houders van gewone aandelen op naam geldt:
1. Register
Voor deze aandeelhouders geldt als register het aandeelhoudersregister dat wordt
gehouden door Corbion, waaruit blijkt wie op de registratiedatum aandeelhouder is.

2. Aanmelding voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
Aandeelhouders ontvangen schriftelijk bericht omtrent de aanmeldingsprocedure.

3. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op personen die beperkte rechten op
aandelen hebben en die tevens vergadergerechtigd zijn.

Stemvolmachten en steminstructies
De aandeelhouder die de vergadering niet in persoon kan bijwonen kan een stemvolmacht en
steminstructie geven:
1. aan een onafhankelijke derde langs elektronische weg via website:
www.abnamro.com/evoting. Op deze website is aangegeven hoe de steminstructies
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gegeven kunnen worden. De steminstructie dient uiterlijk maandag 29 juli 2019 om 17.30
uur gegeven te zijn. Als onafhankelijke derde is door Corbion aangewezen notariskantoor
Zuidbroek B.V., vertegenwoordigd door notaris Mr. R. Clumpkens; of
2. aan een door aandeelhouder zelf aan te wijzen gemachtigde, door middel van het invullen
van een formulier dat verkrijgbaar is via de website van Corbion (www.corbion.com). Het
ingevulde formulier dient de gemachtigde te tonen bij aanvang van de vergadering.

Voorafgaand aan het geven van de stemvolmacht en steminstructie dient de aandeelhouder
zijn aandelen te hebben aangemeld als hiervoor omschreven.

Stemmenregistratie
Met het oog op een correcte registratie van de stemmen die in de vergadering worden
uitgebracht, wordt aandeelhouders (of gemachtigden) die het stemrecht tijdens de vergadering
wensen uit te oefenen verzocht zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij de
registratiebalie met het ontvangen registratiebewijs. De registratiebalie sluit om 14.00 uur, na dit
tijdstip is registratie niet meer mogelijk.

Amsterdam, 24 juni 2019
Raad van Bestuur van Corbion
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