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Anheuser-Busch InBev 

Naamloze Vennootschap 

Grote Markt 1, 1000 Brussel 

Rechtspersonenregister: 0417.497.106 (Brussel) 

 

Oproeping om de buitengewone algemene vergadering van  

28 september 2016 bij te wonen 

 

De Raad van Bestuur van Anheuser-Busch InBev NV (“AB InBev” of de “Vennootschap”) 

nodigt de aandeelhouders uit om de buitengewone algemene vergadering (de “Vergadering”) 

bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 28 september 2016 om 9.00 uur 

(Belgische tijd) te 1030 Brussel, Diamant Center Brussels, A. Reyerslaan 80, met betrekking tot 

de voorgestelde bedrijfscombinatie van SABMiller plc. en de Vennootschap (de “Transactie”). 

Het wordt beoogd dat de Transactie geïmplementeerd zal worden door middel van een proces 

bestaande uit drie van elkaar afhankelijke stappen, meer bepaald (i) een naar het recht van het 

Verenigd Koninkrijk door de rechtbank bekrachtigd scheme of arrangement krachtens Deel 26 

van de UK Companies Act 2006 (het “UK Scheme”), (ii) een naar Belgisch recht vrijwillig 

openbaar overnamebod in cash krachtens de Belgische wet van 1 april 2007 en het Belgische 

koninklijk besluit van 27 april 2007 op openbare overnamebiedingen (het “Belgisch Bod”), en 

(iii) de fusie van AB InBev in Newbelco SA/NV (“Newbelco”) door een fusie door overneming 

onder het Belgische Wetboek van vennootschappen ten gevolge waarvan Newbelco de 

overblijvende entiteit zal zijn (de “Belgische Fusie”). 

De Vergadering zal over de volgende agendapunten beraadslagen en stemmen: 

A. Transactie en Belgisch Bod 

1. Goedkeuring van de Transactie en de verwerving door de Vennootschap 
van Newbelco aandelen in het kader van het Belgisch Bod 

Voorstel van besluit: goedkeuring van de Transactie, in overeenstemming met 

artikel 23 van de statuten, met inbegrip van de verwerving door AB InBev van 

de aandelen in Newbelco onder het Belgisch Bod, tegen een prijs van £0.45 

elk, voor een waarde die hoger is dan één/derde van de geconsolideerde 

activa van AB InBev. 
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B. Belgische Fusie 

2. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten 
waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen: 

• het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de te fuseren 

vennootschappen overeenkomstig artikel 693 van het Belgische Wetboek van 

vennootschappen (het "Fusievoorstel"); 

• het verslag opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap 

overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen; 

• het verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap 

overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen. 

3. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de activa en passiva 
van het vermogen van de te fuseren vennootschappen tussen de datum 
van opstelling van het Fusievoorstel en de datum van deze algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van 
vennootschappen 

4. Fusie door overneming door Newbelco van het gehele vermogen, zonder 
uitzondering noch voorbehoud, van AB InBev (de "Belgische Fusie"), 
overeenkomstig het Fusievoorstel, met inwerkingtreding vanaf het 
verlijden van de notariële akte ter bevestiging van de voltooiing van de 
Belgische Fusie (de "Finale Notariële Akte") 

Voorstel van besluit: goedkeuring van (i) het Fusievoorstel, (ii) de Belgische 

Fusie, onder de voorwaarden uiteengezet in het Fusievoorstel en met 

inwerkingtreding vanaf het verlijden van de Finale Notariële Akte, en (iii) de 

ontbinding zonder vereffening van AB InBev met ingang van de voltooiing van 

de Belgische Fusie. 

5. Delistings ingevolge de Belgische Fusie 

Voorstel van besluit: goedkeuring in overeenstemming met artikel 23 van de 

statuten van de Vennootschap van (i) de delisting van de effecten van de 

Vennootschap van Euronext Brussels, (ii) de delisting van de effecten van de 

Vennootschap van de beurs van Johannesburg (Johannesburg Stock 

Exchange), en (iii) de schrapping van de registratie van de effecten van de 

Vennootschap van de National Securities Registry (RNV) aangehouden door 

de Mexicaanse Effecten- en Bankencommissie (Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores of CNBV) en de delisting van zulke effecten van de Mexicaanse 

beurs (Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. of BMV), elke zulke delisting 

en schrapping van de registratie ingevolge en met inwerkingtreding vanaf de 

voltooiing van de Belgische Fusie. 

C. Machten 

6. Toekenning van machten 

Voorstel van besluit: goedkeuring van de toekenning van machten aan: 

(i) elke bestuurder van de Vennootschap van tijd tot tijd, Sabine Chalmers, 

Lucas Lira, Benoît Loore, Ann Randon, Patricia Frizo, Gert Boulangé, Jan 

Vandermeersch, Philip Goris en Romanie Dendooven (elk een “Gemachtigd 

Persoon”), elk samen handelend met een ander Gemachtigd Persoon om 
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bij notariële akte de voltooiing van de Belgische Fusie na de 

verwezenlijking van de opschortende voorwaarden, zoals uiteengezet in 

het Fusievoorstel, vast te stellen; 

(ii) de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen; en 

(iii) Benoît Loore, Ann Randon, Patricia Frizo, Gert Boulangé, Jan 

Vandermeersch, Philip Goris, Romanie Dendooven, Philip Van Nevel en Els 

De Troyer, ieder alleen handelend en met mogelijkheid tot 

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een 

ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de 

gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, 

en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de 

Toegevoegde Waarde, te verzekeren. 

 
De voorstellen van besluit uiteengezet onder punt 1 en punt 5 kunnen geldig worden 

aangenomen ongeacht het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door de aandeelhouders die, in 

persoon of bij volmacht, deelnemen aan de vergadering, mits de goedkeuring van ten minste 

75% van de stemmen van de aandelen die aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn op de 

vergadering. 

Het voorstel van besluit uiteengezet onder punt 4 kan geldig worden aangenomen indien de 

aandeelhouders die, in persoon of bij volmacht, deelnemen aan de vergadering, ten minste de 

helft van het kapitaal vertegenwoordigen, mits de goedkeuring van ten minste 75% van de 

uitgeoefende stemmen.   

Het voorstel van besluit uiteengezet onder punt 6 kan geldig worden aangenomen ongeacht 

het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door de aandeelhouders die, in persoon of bij 

volmacht, deelnemen aan de vergadering, mits de goedkeuring van ten minste de meerderheid 

van de uitgeoefende stemmen. 

De bestuurders van de Vennootschap achten het Belgisch Bod en de Belgische Fusie in het 

beste belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders in het geheel en raden unaniem 

en onvoorwaardelijk aan dat de aandeelhouders van de Vennootschap voor de hierboven 

uiteengezette voorstellen van besluit stemmen. 

* 

Deelnemers aan de Vergadering worden verzocht om 45 minuten voor de aanvang van de 

Vergadering aan te komen om de registratieformaliteiten te vervullen. 

VRAGEN BETREFFENDE ONDERWERPEN OP DE AGENDA 

Tijdens de vergadering is een vraagsessie voorzien. Aandeelhouders hebben daarenboven de 

mogelijkheid om bij de Vennootschap voorafgaand aan de Vergadering schriftelijk vragen in te 

dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen. Dergelijke vragen 

dienen te worden gericht aan de Vennootschap ten laatste op 22 september 2016, 17.00 uur 

(Belgische tijd) per post of e-mail. Een mededeling per e-mail zal enkel geldig zijn indien deze 

ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische 

wetgeving. 

De vragen die geldig aan de Vennootschap zijn voorgelegd, zullen worden besproken tijdens 

de vraagsessie. Vragen van een aandeelhouder zullen enkel in overweging worden genomen 

indien hij alle formaliteiten heeft vervuld om tot de Vergadering te worden toegelaten. 
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WIJZIGING VAN DE AGENDA 

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal 

van de Vennootschap, kunnen nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten 

plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of 

daarin op te nemen onderwerpen. 

Dergelijk verzoek zal enkel geldig zijn indien, op de datum waarop de Vennootschap het 

verzoek ontvangt, het vergezeld is van een document dat het bezit aantoont van het hierboven 

vermelde deelnemingspercentage. Voor aandelen op naam moet dit document een certificaat 

zijn van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam 

van de Vennootschap. Voor gedematerialiseerde aandelen moet dit document een door een 

erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn waaruit blijkt dat de 

aandelen op een of meer rekeningen van de rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn 

ingeschreven. 

De Vennootschap moet de tekst van de op de agenda op te nemen nieuwe onderwerpen of 

nieuwe voorstellen tot besluit ontvangen op een origineel ondertekend papieren document, 

uiterlijk op 6 september 2016, 17.00 uur (Belgische tijd). Deze tekst kan ook binnen dezelfde 

periode per e-mail naar de Vennootschap gestuurd worden op voorwaarde dat deze e-mail 

ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische 

wetgeving. De Vennootschap zal de ontvangst bevestigen van de mededeling die is gedaan per 

brief of e-mail aan het door de aandeelhouder opgegeven adres binnen 48 uur na dergelijke 

ontvangst. 

Uiterlijk op 13 september 2016 zal de Vennootschap een gewijzigde agenda bekendmaken 

indien zij geldig binnen de bovenvermelde periode een of meer verzoeken heeft ontvangen om 

nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit op de agenda op te nemen. In dit geval 

zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders nieuwe volmachtformulieren en formulieren 

voor stemming per brief ter beschikking stellen die de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot 

besluit bevatten. Volmachten die werden ontvangen vóór de bekendmaking van de gewijzigde 

agenda, blijven geldig voor de reeds gedekte onderwerpen. 

De Vergadering zal enkel maar de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen 

die op de agenda moeten worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders, 

indien deze alle formaliteiten hebben nageleefd om aan de Vergadering te mogen deelnemen. 

TOELATINGSFORMALITEITEN 

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de Vennootschap, is het recht van een 

aandeelhouder om te stemmen in persoon, via een lasthebber of, voorafgaandelijk aan de 

vergadering, per brief, onderworpen aan het vervullen van de twee hieronder beschreven 

formaliteiten: 

(a) de registratie van de eigendom van aandelen op naam van de aandeelhouder op 14 

september 2016, om 24.00 uur (Belgische tijd) (de “Registratiedatum”), op de 

volgende wijze: 

-  voor aandelen op naam, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder 

in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap; of 

-  voor gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op naam van de 

aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een 

vereffeningsinstelling. Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen 
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hun financiële instelling – erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling – te 

verzoeken om een attest af te leveren dat het aantal gedematerialiseerde 

aandelen vermeldt dat op de Registratiedatum door de aandeelhouder wordt 

gehouden bij de financiële instelling en om zulk attest rechtstreeks te zenden 

naar Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 

Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax  : +32 2 337 54 46) en dit ten 

laatste op 22 september 2016 om 17.00u (Belgische tijd); 

(b) de geschreven kennisgeving door de aandeelhouder, ten laatste op 22 september 2016 

om 17.00u (Belgische tijd), van zijn/haar intentie om aan de Vergadering deel te nemen 

en van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen:   

1. eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen deze kennisgeving 

rechtstreeks te zenden naar Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-

laan 1, 1210 Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax  : +32 2 337 54 46);  

2. eigenaars van aandelen op naam dienen deze kennisgeving te zenden naar de 

heer Benoît Loore, Anheuser-Busch InBev NV/SA, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-

mail: benoit.loore@ab-inbev.com).   

Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn, zullen 

het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te stemmen.  

Bijzondere informatie voor de eigenaars van aandelen aan toonder die hun aandelen 

vóór 31 december 2013 niet hebben omgezet in aandelen op naam of 

gedematerialiseerde aandelen. 

Overeenkomstig de Wet van 14 december 2005 op de afschaffing van de effecten aan toonder 

dienden de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen aan toonder ten laatste op 31 

december 2013 om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Op 1 

januari 2014 werden de aandelen aan toonder die door hun eigenaar niet werden omgezet in 

aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen automatisch omgezet in 

gedematerialiseerde aandelen en door de Vennootschap geregistreerd op een effectenrekening 

op naam van de Vennootschap (de “Omgezette Aandelen”). Overeenkomstig de Wet van 14 

december 2005 werden de Omgezette Aandelen op 2 november 2015 verkocht op Euronext 

Brussels en werd de opbrengst van de verkoop overgedragen aan de Deposito- en 

Consignatiekas. De uitoefening van de stemrechten verbonden aan de Omgezette Aandelen is 

niet langer mogelijk. 

STEMMING PER BRIEF 

Overeenkomstig artikel 26bis van de statuten van de Vennootschap kan elke aandeelhouder 

per brief stemmen voor de Vergadering.  

De stem moet worden uitgebracht op het formulier dat de Vennootschap daarvoor heeft 

opgesteld. Het formulier om per brief te stemmen kan worden bekomen bij de heer Benoît 

Loore, Anheuser-Busch InBev NV/SA, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: benoit.loore@ab-

inbev.com), en is tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.ab-inbev.com). 

Ten laatste op 22 september 2016 om 17.00u (Belgische tijd) moet het ondertekend formulier 

Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (e-mail: 

ebe.issuer@euroclear.com / fax  : +32 2 337 54 46) of de heer Benoît Loore, Anheuser-Busch 

InBev NV/SA, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: benoit.loore@ab-inbev.com) bereiken. 
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AANWIJZING VAN VOLMACHTDRAGERS 

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. 

Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere 

volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als 

volmachtdrager. 

Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moet het formulier worden gebruikt dat de 

Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. Het volmachtformulier kan worden bekomen bij de 

heer Benoît Loore, Anheuser-Busch InBev NV/SA, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: 

benoit.loore@ab-inbev.com), en is tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap 

(www.ab-inbev.com). 

Ten laatste op 22 september 2016 om 17.00u (Belgische tijd) moet het ondertekend 

volmachtformulier Euroclear Belgium, t.a.v. Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 

Brussel (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax  : +32 2 337 54 46) of de heer Benoît Loore, 

Anheuser-Busch InBev NV/SA, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven (e-mail: benoit.loore@ab-

inbev.com) bereiken. 

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke 

Belgische wetgeving, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een 

register. 

IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID 

De natuurlijke personen die willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van 

eigenaar van effecten, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun 

identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De vertegenwoordigers 

van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid 

van vertegenwoordiger of bijzondere lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden 

gecontroleerd onmiddellijk voor de aanvang van de Vergadering. 

RECHTEN VAN HOUDERS VAN OBLIGATIES, WARRANTS OF CERTIFICATEN 

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van 

obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap de 

Vergadering bijwonen met raadgevende stem. Daarvoor moeten zij dezelfde formaliteiten 

naleven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven 

worden beschreven. 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN 

Het Fusievoorstel, het verslag opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in 

overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag 

opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 695 van 

het Wetboek van vennootschappen en de andere documenten die volgens de wet ter 

beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld samen met deze oproeping 

kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.ab-inbev.com), met 

inbegrip van het formulier om te stemmen per brief en het formulier voor de aanwijzing van een 

lasthebber. 

Aandeelhouders en houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de 

medewerking van de Vennootschap kunnen eveneens, tijdens werkdagen en op de normale 

kantooruren, kennis nemen van dergelijke documenten op de administratieve zetel van 

Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven. 
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MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP EN HULPLIJN 

Voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten en verzoeken om de agenda van de 

Vergadering te wijzigen moeten uitsluitend gericht worden aan de heer Benoît Loore, Anheuser-

Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, België (tel: + 32 (0)16 27 68 70 / e-mail: 

benoit.loore@ab-inbev.com) overeenkomstig de in deze oproeping uiteengezette modaliteiten. 

De houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap kunnen vragen in verband met de 

Vergadering of deze oproeping aan de heer Benoît Loore richten. 

Daarnaast heeft de Vennootschap een hulplijn opgezet voor particuliere beleggers voor alle 

vragen in verband met de Vergadering. Om de hulplijn te bereiken, gelieve het Europese 

tolvrije Nummer 00800 3814 3814 of het betalend nummer +44 (0)117 3785 209 te bellen. De 

hulplijn is open tussen 9.00 uur en 17.00 uur (Belgische tijd) op maandag tot vrijdag (met 

uitzondering van dagen waarop de banken gesloten zijn).  

 
De Raad van Bestuur 


