Bijlage 3

STEMMING PER BRIEF
Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de “Vennootschap”) van 25 april 2018 (om
11.00 uur Belgische tijd)

Dit ondertekend formulier moet per post of per email verzonden worden naar en uiterlijk op donderdag 19
april 2018 om 17.00 uur (Belgische tijd) ontvangen worden door:
Voor aandelen op naam (met inbegrip van Beperkte Aandelen):
Anheuser-Busch InBev NV
De heer Jan Vandermeersch
Brouwerijplein 1
3000 Leuven (België)
(jan.vandermeersch@ab-inbev.com)
Voor gedematerialiseerde aandelen:
Euroclear Belgium, attn. Issuer Services
1 Boulevard du Roi Albert II
1210 Brussel (België)
(ebe.issuer@euroclear.com / fax : +32 2 337 54 46)

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)
……………………………………………………………………………………………………………………….

Woonplaats / Maatschappelijke zetel
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Eigenaar van

gewone aandelen op naam
gewone aandelen in
gedematerialiseerde vorm

van Anheuser-Busch
InBev NV

Beperkte Aandelen
aantal
Gelieve tabel te vervolledigen

stemt als volgt per brief op de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal
worden gehouden op woensdag 25 april 2018 in Brussel (om 11.00 uur) (de “Vergadering”) met alle
hierboven vermelde aandelen.

De stem van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende: (*)
(*) Gelieve het hokje van uw keuze aan te kruisen.

A.
BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL
VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE DE VERGADERING IN PERSOON OF
BIJ VOLMACHT BIJWONEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN
DE UITGEBRACHTE STEMMEN
1.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

2.

Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

3.

Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op
31 december 2017, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

4.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:
duizenden EUR
Winst van het boekjaar:

+

126.952

Overgedragen winst:

+

15.422.416

Te bestemmen resultaat:

=

15.549.368

Onttrekking aan de reserves :

+

0

Afhouding voor de onbeschikbare reserve:

-

7.889

Bruto dividend voor de aandelen (*):

-

6.953.742

Saldo van overgedragen winst:

=

8.587.737

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2017 van 3,60 EUR.
Rekening houdende met het bruto interimdividend van 1,60 EUR per aandeel dat werd betaald in
november 2017, zal een saldo van bruto 2,00 EUR betaalbaar zijn vanaf 3 mei 2018 (Johannesburg
Stock Exchange: 7 mei 2018), zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van
1,40 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 2,00 EUR per
aandeel (in het geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing).
Het werkelijke bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van
mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de datum
van betaalbaarstelling van het dividend.

VOOR

5.

TEGEN

ONTHOUDING

Kwijting aan de Bestuurders
Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
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6.

Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat
gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

VOOR

7.

TEGEN

ONTHOUDING

Benoeming van bestuurders
a.

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr.
Paul Cornet de Ways Ruart als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee jaar
eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over
het boekjaar 2019 goed te keuren.

VOOR

b.

ONTHOUDING

TEGEN

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr.
Alexandre Van Damme als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee jaar
eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over
het boekjaar 2019 goed te keuren.

VOOR

e.

TEGEN

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr.
Grégoire de Spoelberch als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee jaar
eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over
het boekjaar 2019 goed te keuren.

VOOR

d.

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr.
Stéfan Descheemaeker als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee jaar
eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over
het boekjaar 2019 goed te keuren

VOOR

c.

TEGEN

TEGEN

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr.
Alexandre Behring als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee jaar eindigend na
de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar
2019 goed te keuren.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
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f.

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr.
Paulo Lemann als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee jaar eindigend na de
algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar
2019 goed te keuren.

VOOR

g.

TEGEN

ONTHOUDING

TEGEN

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr.
Martin J. Barrington als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van
één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de
jaarrekening over het boekjaar 2018 goed te keuren.

VOOR

k.

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Mevr.
María Asuncion Aramburuzabala als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee
jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening
over het boekjaar 2019 goed te keuren.

VOOR

j.

TEGEN

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr.
Marcel Herrmann Telles als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee jaar
eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over
het boekjaar 2019 goed te keuren.

VOOR

i.

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Referentieaandeelhouder, het mandaat van Dhr.
Carlos Alberto da Veiga Sicupira als bestuurder hernieuwen voor een periode van twee
jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening
over het boekjaar 2019 goed te keuren.

VOOR

h.

TEGEN

TEGEN

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr.
William F. Gifford, Jr. als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van
één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de
jaarrekening over het boekjaar 2018 goed te keuren.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
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Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr.
Alejandro Santo Domingo Dávila als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een
periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om
de jaarrekening over het boekjaar 2018 goed te keuren.

l.

VOOR

8.

TEGEN

ONTHOUDING

Vergoeding
a.

Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag van de Vennootschap
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het Remuneratieverslag voor het boekjaar 2017
zoals opgenomen in het jaarverslag voor het boekjaar 2017, met inbegrip van het beleid
inzake de vergoeding van hogere kaderleden. Het jaarverslag voor het boekjaar 2017 en
het remuneratieverslag dat het remuneratiebeleid voor hogere kaderleden bevat, kunnen
worden geraadpleegd zoals aangegeven op het einde van deze oproeping.

VOOR

b.

TEGEN

ONTHOUDING

Goedkeuring van de verhoogde vaste jaarlijkse vergoeding van de Voorzitter
Voorstel tot besluit: overeenkomstig de aanbeveling van het Remuneratiecomité,
besluiten om, vanaf boekjaar 2018, de vaste jaarlijkse vergoeding van de Voorzitter van
de Raad van Bestuur met 25% te verhogen (d.i. van 150.000 EUR naar 187.500 EUR),
tot een bedrag dat 2,5 keer hoger is dan de vaste jaarlijkse vergoeding van de andere
bestuurders (andere dan de Voorzitter van het Auditcomité), met dien verstande dat (i) de
vaste jaarlijkse vergoeding van de andere bestuurders ongewijzigd blijft op 75.000 EUR;
(ii) de vaste jaarlijkse vergoeding van de Voorzitter van het Auditcomité 70% hoger blijft
dan de vaste jaarlijkse vergoeding van de andere bestuurders; (iii) de vaste jaarlijkse
vergoeding zal worden aangevuld met een bedrag van 1.500 EUR voor elke bijkomende
fysieke vergadering van de Raad van Bestuur na tien vergaderingen en voor elke
bijgewoonde vergadering van een Comité, met dien verstande dat de bijkomende
vergoeding van de voorzitter van elk Comité tweemaal dit bedrag zal blijven, en (iv) de
Raad van Bestuur bepaalt en herziet van tijd tot tijd de regels en de hoogte van de
vergoeding voor bestuurders die een bijzonder mandaat uitoefenen, alsook de regels
voor de vergoeding van de bedrijfsonkosten van de bestuurders.

VOOR

c.

TEGEN

ONTHOUDING

Aandelenopties voor Bestuurders
Voorstel tot besluit: beslissing om 15.000 aandelenopties toe te kennen aan elk van de
huidige Bestuurders van de Vennootschap, zijnde alle niet-uitvoerende Bestuurders, voor
de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2017 en om, overeenkomstig
artikel 554, lid 7, van het Wetboek van vennootschappen, zulke toekenning uitdrukkelijk
goed te keuren. Het aantal aandelenopties bedraagt evenwel 25.500 voor de Voorzitter
van het Auditcomité en 37.500 voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
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De belangrijkste kenmerken van deze aandelenopties kunnen als volgt worden
samengevat: elke aandelenoptie kent het recht toe om één bestaand Gewoon Aandeel
van de Vennootschap, met dezelfde rechten (waaronder dividendrechten) als de andere
bestaande Gewone Aandelen, te kopen. Elke aandelenoptie wordt gratis toegekend. De
uitoefenprijs is gelijk aan de slotkoers van de Gewone Aandelen van de Vennootschap
op Euronext Brussels op 24 april 2018. Alle aandelenopties hebben een duurtijd van tien
jaar vanaf hun toekenning en worden vijf jaar na hun toekenning uitoefenbaar. Aan het
einde van hun duurtijd van tien jaar gaan de aandelenopties die niet werden uitgeoefend
automatisch teniet.

VOOR

d.

TEGEN

ONTHOUDING

Herziene vergoeding van de commissaris
Voorstel tot besluit: goedkeuring, op aanbeveling van het Auditcomité, van de herziene
vergoeding van de commissaris voor het jaar eindigend op 31 december 2017 voor een
totaal bedrag van 1.356.327 EUR, om rekening te houden met de gewijzigde omvang
van de audit van de vergrote groep na de combinatie met SAB.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

B. VOLMACHTEN
1.

Neerleggingen
Voorstel tot besluit: Zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van
toepassing zijn, toekenning van volmachten aan Dhr. Jan Vandermeersch, Global Legal Director
Corporate, met recht van indeplaatsstelling, voor om het even welke neerleggings- en
publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

VOOR

TEGEN

*

*

ONTHOUDING

*

Dit formulier zal in zijn geheel als nietig worden beschouwd indien de aandeelhouder geen enkele keuze
heeft aangeduid bij een of meerdere onderwerpen opgenomen op de agenda van de Vergadering.
De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig terug te sturen naar de
Vennootschap, p/a Euroclear Belgium, kan niet meer in persoon of bij volmacht stemmen op de
Vergadering voor het aantal hierboven vermelde aandelen.
Indien de Vennootschap uiterlijk op 10 april 2018 een gewijzigde agenda bekendmaakt om nieuwe
onderwerpen of voorstellen tot besluit op te nemen op de agenda op verzoek van een of meerdere
aandeelhouders in uitvoering van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, blijft dit formulier
geldig voor de op de agenda opgenomen onderwerpen waarvoor het geldt, voor zover het geldig door de
Vennootschap, p/a Euroclear Belgium, is ontvangen voor de bekendmaking van deze gewijzigde agenda.
Niettegenstaande het voorgaande is de stem die wordt uitgebracht op dit formulier met betrekking tot een
onderwerp opgenomen op de agenda nietig indien de agenda voor dit onderwerp werd aangepast om er
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een nieuw voorstel van besluit in op te nemen in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van
vennootschappen.
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van
aandeelhouders ontvangt in het kader van de Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het
beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering, zoals uiteengezet
in de oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die assistentie verlenen bij het beheer van
de stemprocedure. Aandeelhouders kunnen vragen om toegang tot en verbetering van de aan de
Vennootschap verstrekte gegevens door contact op te nemen met de heer Jan Vandermeersch,
Anheuser-Busch InBev NV, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, België (tel: + 32 (0)16 27 60 18 / e-mail:
jan.vandermeersch@ab-inbev.com).

Gedaan te …………………………………………., op ………………… 2018

Handtekening(en) : ……………………………………….(**)

(**) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die ondertekenen.
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