OPROEPING VOOR DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
CORBION N.V.
DINSDAG 5 JULI 2022

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") van Corbion N.V.
("Corbion") wordt gehouden op dinsdag 5 juli 2022 om 14.30 uur.

Virtuele vergadering
Corbion heeft besloten dat de BAVA een geheel virtuele vergadering1 zal zijn. Dit betekent dat
aandeelhouders de vergadering via webcast (zie "Webcast" hieronder) kunnen volgen en dat
aandeelhouders tot 72 uur voor de vergadering vragen kunnen indienen (zie "Indienen van
vragen" hieronder), in overeenstemming met de huidige tijdelijke wetgeving welke door de
Nederlandse overheid is ingesteld met betrekking tot de Covid-19 pandemie.

De vergadering zal in de Engelse taal worden gehouden. Voor hen die geen Engels spreken zal de
vergadering in het Nederlands worden vertaald.

Webcast
De vergadering wordt live uitgezonden via een webcast op:
https://streams.nfgd.nl/corbion-egm-2022
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.
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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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Registratiedatum
De Raad van Bestuur van Corbion heeft bepaald dat zij die op dinsdag 7 juni 2022 zijn
ingeschreven in één van de daartoe door Corbion aangewezen registers, na verwerking van alle
bij- en afschrijvingen per die datum ("registratiedatum"), stem kunnen uit (laten) brengen op het
enige agendapunt.

Procedure voor houders van girale gewone aandelen:
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.

2. Aanmelding voor stem uit te (laten) brengen op het enige agendapunt van de BAVA
Aandeelhouders die stem willen (laten) uitbrengen op het enige agendapunt van de BAVA,
kunnen zich vanaf woensdag 8 juni 2022 tot uiterlijk dinsdag 28 juni 2022 om 17.00 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 woensdag 29 juni 2022 om 13.00 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 bevestiging zenden.

Procedure voor houders van gewone aandelen op naam:
1. Register
Voor deze aandeelhouders geldt als register het aandeelhoudersregister dat wordt
gehouden door Corbion, waaruit blijkt wie op de registratiedatum aandeelhouder is.
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2. Aanmelding voor stem uit te (laten) brengen op het enige agendapunt van de BAVA
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 stemgerechtigd zijn.

Stemvolmachten en steminstructies
Aandeelhouders kunnen hum stem uitbrengen via een elektronische of schriftelijke volmacht die
een steminstructie inhoudt:
1. via internet: www.abnamro.com/evoting (op deze website is aangegeven hoe de
steminstructies gegeven kunnen worden); of
2. aan notaris Mr. N.A.H. Wolswijk en/of zijn plaatsvervanger, door middel van het invullen
van een formulier dat verkrijgbaar is via de website van Corbion (www.corbion.com).

De steminstructie dient uiterlijk dinsdag 28 juni 2022 om 17.00 uur gegeven te zijn.
Voorafgaand aan het geven van de stemvolmacht en steminstructie dient de aandeelhouder
zijn aandelen te hebben aangemeld als hiervoor omschreven.

Indienen van vragen
Aandeelhouders kunnen vragen indienen over de agendapunten via agm@corbion.com tot
zaterdag 2 juli 2022, 14:30 uur. Vooraf ingediende vragen zullen worden beantwoord tijdens de
vergadering. Aandeelhouders die vóór voornoemde datum en tijd vragen hebben gesteld,
kunnen tijdens de vergadering vervolgvragen stellen via bovenstaand emailadres, tenzij dit
gezien de omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gevergd. De Voorzitter van de
vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

Amsterdam, 19 mei 2022
Raad van Bestuur van Corbion

3

