Agenda BAVA 2022

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA")
van Corbion N.V. (“Corbion”)

DATUM

5 juli 2022

TIJD

14.30 uur

VIA

Webcast op https://streams.nfgd.nl/corbion-egm-2022

Deze vergadering zal virtueel worden gehouden *

* Het is de bedoeling de BAVA virtueel te houden op de wijze die wordt beoogd met de huidige
tijdelijke wetgevingsmaatregelen in verband met de Covid-19 pandemie. Indien een dergelijke wijze
op de datum van de BAVA niet meer is toegestaan, dan wordt de BAVA gehouden in [Hotel Jakarta –
Javakade 766, 1019 SH Amsterdam], met inachtneming van de op dat moment mogelijk geldende
beperkingen op persoonlijke bezoeken. Indien nodig zal een verdere publieke aankondiging
hieromtrent worden gedaan.
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Agenda
1. Opening

Samenstelling Raad van Commissarissen
2. Herbenoeming van de heer S. Riisgaard (Stempunt)

Diversen
3. Sluiting

Voor een toelichting op agendapunt 2 zie de volgende pagina.

Registratiedatum: 7 juni 2022
(zie www.corbion.com voor de aanmeldingsprocedure)
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Toelichting agendapunt 2:

Herbenoeming van de heer S. Riisgaard (Stempunt)

De heer Steen Riisgaard is volgens rooster afgetreden na afloop van de algemene vergadering
van aandeelhouders, gehouden op 18 mei 2022. Hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor
herbenoeming voor een derde termijn. De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming
met artikel 14 lid 4 van de statuten een voordracht en stelt voor de heer Steen Riisgaard te
herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 2 jaar, welke
termijn in overeenstemming is met de Nederlandse Corporate Governance Code.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat:
Naam

:

Steen Riisgaard (Deense nationaliteit)

Leeftijd

:

71

Eerdere functie(s)

:

President & CEO van Novozymes A/S

Commissariaten

:

Lid van de Board van Novo Nordisk Foundation,
Denemarken
Vice-Voorzitter van Novo Holding, Denemarken
Vice-Voorzitter van Villum Foundation, Denemarken
Voorzitter van Xellia A/S, Denemarken

Aandelen in Corbion

:

Geen

Redenen voor voordracht

:

Gedurende zijn voorgaande twee termijnen heeft de
heer Riisgaard een belangrijke bijdrage geleverd aan
het werk van de Raad van Commissarissen, onder
andere als voorzitter van de Wetenschaps- en
technologiecommissie, als lid van de Benoemings- en
Governancecommissie, en als lid van de
Beloningscommissie. De brede kennis van de heer
Riisgaard van de (bio)chemische industrie en zijn
uitgebreide ervaring als President en CEO van een
grote internationale onderneming, is van grote
waarde voor Corbion en draagt bij tot een
gebalanceerde samenstelling van de Raad van
Commissarissen van Corbion.
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