Belangrijke informatie voor aandeelhouders
in verband met de AVA op 12 mei 2014 en de BAVA in juli 2014

Inleiding
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (de "Jaarlijkse Vergadering") van
Corbion N.V. (de "Onderneming") vindt plaats op 12 mei 2014. De Onderneming heeft
aangekondigd dat zij ook een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de
"Buitengewone Vergadering") zal beleggen op of rond 1 juli 2014.
Tijdens de Jaarlijkse Vergadering wordt de aandeelhouders gevraagd om de jaarrekening en
het jaarverslag over het boekjaar 2013 van de Onderneming vast te stellen en hun stem uit te
brengen over bepaalde andere reguliere onderwerpen, waaronder het verlenen van decharge
aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor de
uitvoering van hun taken gedurende het boekjaar 2013.
Het doel van de Buitengewone Vergadering is het in stemming brengen van een voorstel dat
steun uitspreekt voor de Long Term Incentive in de vorm van aandelen voor de Raad van
Bestuur als erkenning voor de succesvolle afronding van de desinvestering van de Bakery
Supplies-bedrijven van de Onderneming in 2013 (de "LTIP-beloning"). Aangezien de
desinvestering van cruciaal belang was voor de langetermijnstrategie van de Onderneming
heeft de Raad van Commissarissen de LTIP-beloning toegekend binnen het raamwerk van het
Long Term Incentive Plan ("LTIP"). Nadere details van de LTIP-beloning en van de LTIP zijn te
vinden op pagina 49-52 van het jaarverslag 2013 van de Onderneming, dat beschikbaar is op
www.corbion.com.
Additionele informatie over de LTIP-beloning
In het belang van een goede afstemming tussen de Onderneming en haar aandeelhouders en
om zeker te stellen dat aandeelhouders over alle relevante informatie beschikken wanneer zij
hun stemrecht uitoefenen tijdens de Jaarlijkse Vergadering en de Buitengewone Vergadering,
stelt de Onderneming hierbij de volgende additionele informatie beschikbaar met betrekking
tot de LTIP-beloning:


Op basis van een gedetailleerde review van de Onderneming en de
ondernemingsstrategie, was en is de Raad van Commissarissen er van overtuigd dat
de desinvestering van de Bakery Supplies-bedrijven en de daarop volgende
transformatie in het belang waren van respectievelijk cruciaal waren voor het succes
van de Onderneming op lange termijn.



Dit heeft zich vertaald in strikte performance criteria specifiek betrekking hebbend op
de desinvestering en in de voorwaarde dat aan deze criteria moest worden voldaan
voor toekenning van de LTIP-beloning. Aangezien de details van de LTIP-beloning en
van de specifieke performance criteria commercieel gevoelig waren en bekendmaking
de beoogde uitkomst mogelijk in gevaar had gebracht, zijn de criteria niet openbaar
gemaakt.
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De desinvestering en de beoogde transformatie voldeden ten volle aan de
performance criteria voor de LTIP-beloning, zoals opgesteld voor de leden van de
Raad van Bestuur.



De Raad van Commissarissen is er te goeder trouw van uitgegaan, en heeft zich
daarbij uitsluitend laten leiden door het belang van de Onderneming, dat de Raad de
bevoegdheid had om deze criteria op te stellen ter realisatie van de desinvestering,
die cruciaal werd en wordt geacht voor het langetermijnbelang van de Onderneming.
De desinvestering en de wijziging van strategie zijn destijds met een overweldigende
meerderheid (van bijna 75%) gesteund door de aandeelhouders (tijdens de BAVA van
3 juli 2012). Er kan derhalve geen twijfel over bestaan dat de desinvestering ook door
de aandeelhouders in het belang van de Onderneming wordt geacht.



Na een recente dialoog met aandeelhouders over dit onderwerp heeft de Raad van
Commissarissen zich gerealiseerd dat sommige aandeelhouders een andere visie
hebben op de vraag of toekenning van de LTIP-beloning niet had moeten worden
voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. Aangezien de Raad van
Commissarissen de zienswijzen van de aandeelhouders in hoge mate waardeert, heeft
de Raad in het belang van een goede afstemming tussen de Onderneming en haar
aandeelhouders besloten om de toekenning van de LTIP-beloning ter goedkeuring
voor te leggen aan de Buitengewone Vergadering.



In het licht van het voorgaande vertrouwt de Onderneming erop dat de
Buitengewone Vergadering haar goedkeuring zal verlenen. Mocht er geen
goedkeuring worden verleend, dan houdt dit niet automatisch in dat de LTIP-beloning
ongeldig wordt in de verhouding tot de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van
Commissarissen zal dan de verschillende alternatieven overwegen, waaronder
overleg met het management over een passend beloningsniveau.

Aanbeveling
Om de redenen die hierboven zijn toegelicht, acht de Raad van Commissarissen de aan de
Jaarlijkse Vergadering en Buitengewone Vergadering voorgelegde en voor te leggen
voorstellen in het belang van de Onderneming en doet derhalve de aanbeveling om voor de
respectieve voorstellen te stemmen.
***
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