
   
 

 

Bijlage 4 
 

 

VOLMACHT 

 

Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de “Vennootschap”) van 24 april 2019 (om 
11.00 uur Belgische tijd) 

 

 
Deze volmacht moet, per post of email, verzonden worden naar en uiterlijk op donderdag 18 april 2019 

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) (de “Volmachtgever”) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats / Maatschappelijke zetel 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Eigenaar van 

 

  
gewone aandelen op naam  

 
van Anheuser-Busch 

InBev NV 
 gewone aandelen in 

gedematerialiseerde vorm 

  
Beperkte Aandelen 

 aantal   

 

duidt volgende persoon aan als lasthebber (de “Volmachtdrager”): 

Naam en voornaam: …………………………………………………….……………………………………….. 

Woonplaats: ……………..…………………………………………………………………….……………….…. 

om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders van de 
Vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 24 april 2019 (om 11.00 uur) te Brussel, (de 

“Vergadering”) en om als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit in naam van de 
Volmachtgever: (*) 
 
(*) Gelieve de hokjes van uw keuze aan te kruisen. 
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A. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE 

DE VERGADERING BIJWONEN, IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT, TENMINSTE DE HELFT VAN HET 

KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE 80% VAN DE STEMMEN 

1. Wijziging van het maatschappelijk doel 

a. Verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek 

van vennootschappen. 

b. Verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van 

vennootschappen. 

c. Voorstel tot besluit: wijziging van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap als volgt. 

“Artikel 4. MAATSCHAPPELIJK DOEL 

De Vennootschap heeft tot doel:  

a)  de productie van en de handel in allerlei producten, met inbegrip van (maar niet beperkt 

tot) bieren, dranken en voedings- of enige aanverwante producten, alsook alle bij- en 

hulpproducten voor gelijk welk gebruik, van gelijk welke herkomst, voor gelijk welk doel en onder 

gelijk welke vorm, en het verlenen van alle soorten diensten; en 

b)  de aankoop, het aanhouden en het beheer van rechtstreekse of onrechtstreekse 

deelnemingen of belangen in vennootschappen, ondernemingen of andere entiteiten, waarvan 

het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstelling hierboven bepaald of van aard is 

rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen, in België of in het 

buitenland, en de financiering van zulke vennootschappen, ondernemingen of andere entiteiten 

door leningen, borgstellingen of onder gelijk welke andere vorm. 

In het algemeen mag de Vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, 

roerende en onroerende verrichtingen, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, alsook elke 

andere verrichting doen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar 

maatschappelijk doel kan bevorderen.”  

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

B. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE 

DE VERGADERING BIJWONEN, IN PERSOON OF BIJ VOLMACHT, TENMINSTE DE HELFT VAN HET 

KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE 75% VAN DE STEMMEN 

2. Wijziging van artikel 23 van de statuten 

Voorstel tot besluit: wijziging van de vereisten die van toepassing zijn op de voorzitter van de 

Raad van Bestuur door te bepalen dat de voorzitter hetzij een onafhankelijke bestuurder, hetzij 

een Beperkte Aandelen Bestuurder kan zijn, en dienovereenkomstig, wijziging van artikel 23 van 

de statuten van de Vennootschap als volgt. 

“Artikel 23. VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, die een onafhankelijke bestuurder zal 

zijn die is benoemd overeenkomstig Artikel 19.3(a) of een Beperkte Aandelen Bestuurder die is 

benoemd overeenkomstig Artikel 19.3(c). De Raad van Bestuur mag één of meerdere 

ondervoorzitter(s) kiezen. Op voorstel van de Raad van Bestuur mag de Algemene Vergadering 

aan de gewezen voorzitters, ondervoorzitters of bestuurders de eretitel van hun ambt toekennen. 
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De Raad van Bestuur mag hen dan ook uitnodigen om, ten adviserende titel, aan zijn 

vergaderingen deel te nemen.” 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

C. 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 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 

4. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 

5. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten 

op 31 december 2018, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de 

commissaris over de geconsolideerde jaarrekening. 

6. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat: 

  duizenden EUR 

Winst van het boekjaar: + 2.855.562 

Overgedragen winst: + 8.584.014 

Te bestemmen resultaat: = 11.439.576 

Onttrekking aan de reserves : + 2.506.379 

Afhouding voor de onbeschikbare reserve: - 0 

Bruto dividend voor de aandelen (*): - 3.520.208 

Saldo van overgedragen winst: = 10.425.747  

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2018 van 1,80 EUR. 

Rekening houdende met het bruto interimdividend van 0,80 EUR per aandeel dat werd betaald in 

november 2018, zal een saldo van bruto 1,00 EUR betaalbaar zijn vanaf 9 mei 2019 (Johannesburg 

Stock Exchange: 13 mei 2019), zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing 

van 0,70 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 1,00 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   TEGEN   ONTHOUDING  
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7. 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 2018. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

8. 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 2018. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

9. Benoeming van bestuurders 

a. Voorstel tot besluit: akte nemen van het ontslag als onafhankelijk bestuurder van Dhr. 

Olivier Goudet en, op voordracht van de Raad van Bestuur, Dr. Xiaozhi Liu als 

onafhankelijk bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de 

algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 

2022 goed te keuren. Dr. Xiaozhi Liu is een Duits staatsburger geboren in China en spreekt 

vloeiend Engels, Duits en Chinees. Zij is de oprichter en CEO van ASL Automobile Science 

& Technology (Shanghai) Co., Ltd. sinds 2009 en is onafhankelijk bestuurder van Autoliv 

(NYSE) en Fuyao Glass Group (SSE). Eerder bekleedde ze verschillende leidinggevende 

functies, waaronder Voorzitter & CEO van Neotek (China), Ondervoorzitter en CEO van 

Fuyao Glass Group, Voorzitter en CEO van General Motors Taiwan, Director of concept 

vehicle voor Buick Park Avenue en Cadillac, Vehicle Electronics-Control en Software 

Integration voor GM North America, CTO en Chief Engineer van General Motors Greater 

China Region, en Representative Managing Director van Delphi Automotive in Shanghai 

China. Voor 1997 was ze verantwoordelijk voor Delphi Packard China JV Development, 

Sales & Marketing en New Business Development. Naast deze uitvoerende functies was 

Dr. Liu van 2009 tot 2011 ook onafhankelijk bestuurder van CAEG (SGX). Dr. Liu heeft een 

uitgebreide professionele ervaring op het gebied van algemeen management van 

ondernemingen, P&L, technologische ontwikkeling, marketing & sales, fusies & overnames, 

waaronder in de Verenigde Staten, Europa en China bij de wereldwijde Top 500 bedrijven 

en Chinese blue-chip particuliere ondernemingen. Ze behaalde een Ph.D. in Chemical 

Engineering, een Master in Electrical Engineering aan de Universiteit van 

Erlangen/Nürnberg Duitsland en een Bachelordiploma Electrical Engineering aan de Xian 

Jiao Tong Universiteit in Xian China. Ze studeerde ook aan de Dartmouth Tuck School of 

Business for Executives. Dr. Liu beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële 

criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Wetboek van 

vennootschappen en het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Bovendien 

heeft Dr. Liu uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat zij geen banden 

onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het 

gedrang te brengen. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  
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b. Voorstel tot besluit: akte nemen van het ontslag als bestuurder van Dhr. Stéfan 

Descheemaeker en, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, Mevr. Sabine 

Chalmers als bestuurder benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de 

algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 

2022 goed te keuren. Mevr. Sabine Chalmers, een Amerikaans staatsburger, studeerde af 

met een bachelor in de rechten aan de London School of Economics en is gekwalificeerd 

om in Engeland en de staat New York te praktiseren. Mevr. Chalmers is de General 

Counsel van BT Group plc en is lid van de Raad van Bestuur en het Audit & Finance 

Committee van Coty Inc. Voordat ze bij BT in dienst trad, was ze Chief Legal and Corporate 

Affairs Officer & Secretary van de Raad van Bestuur van Anheuser-Busch InBev, een rol die 

ze bekleedde van 2005 tot 2017. Mevr. Chalmers trad in dienst bij Anheuser-Busch InBev 

na 12 jaar bij Diageo plc waar zij een aantal senior juridische functies bekleedde, waaronder 

General Counsel van de Latijns-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse activiteiten. Voor 

Diageo was ze als advocate verbonden aan het advocatenkantoor Lovell White Durrant in 

Londen, gespecialiseerd in fusies en overnames.  

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

c. Voorstel tot besluit: akte nemen van het ontslag als bestuurder van Dhr. Carlos Sicupira en, 

op voordracht van de Referentieaandeelhouder, Mevr. Cecilia Sicupira als bestuurder 

benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal 

worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren. Mevr. 

Cecilia Sicupira, een Braziliaans staatsburger, is afgestudeerd aan de Amerikaanse 

Universiteit van Parijs met een bachelor in International Business Administration en aan de 

Harvard Business School (Owner/President Management (OPM) programma). Mevr. 

Sicupira is momenteel lid van de raad van bestuur van Lojas Americanas S.A. (BOVESPA: 

LAME4), waar zij lid is van het Finance and People Committee en van Ambev S.A. 

(BOVESPA: ABEV3). Zij was eerder lid van het bestuur van Restaurant Brands International 

(NYSE: QSR) en van São Carlos Empreendimentos S.A. (BOVESPA: SCAR3). Mevr. 

Sicupira begon haar carrière in 2004 als analist bij Goldman Sachs’ Investment Banking 

Division in Latijns-Amerika. Vandaag de dag is zij bestuurder en partner van LTS 

Investments. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

d. Voorstel tot besluit: akte nemen van het ontslag als bestuurder van Dhr. Alexandre Behring 

en, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, Dhr. Claudio Garcia als bestuurder 

benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal 

worden uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren. Dhr. 

Claudio Garcia, een Braziliaans staatsburger, studeerde af aan de Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, Brazilië met een B.A. in Economie. Dhr. Garcia liep in 1991 stage bij 

Companhia Cervejaria Brahma en was in februari 1993 werkzaam als Management 

Trainee. Van 1993 tot 2001 was Dhr. Garcia werkzaam in verschillende functies in finance, 

voornamelijk op het gebied van corporate budgeting. In 2001 startte hij het eerste Shared 

Service Center voor Ambev en in 2003 werd hij hoofd van zowel de Technology als de 

Shared Services activiteiten. Dhr. Garcia nam van 1999 tot 2018 deel aan alle M&A 

integratieprojecten. In 2005 werd hij benoemd tot Chief Information and Shared Service 
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Officer voor Inbev (na de combinatie van Ambev en Interbrew) in Leuven, België. Van 2006 

tot 2014 combineerde Dhr. Garcia de functies van Chief People en Technology Officer. Van 

2014 tot januari 2018 was Dhr. Garcia Chief People Officer van Anheuser-Busch InBev. 

Dhr. Garcia is bestuurslid van Lojas Americanas, de Garcia Family Foundation, voorzitter 

van de Telles Foundation en Trustee van de Chapin School in New York City.  

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

e. 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 2019 goed te keuren. 

Mits goedkeuring van dit besluit 9 e en besluit 2 hierboven, is het de intentie van de Raad 

van Bestuur dat Dhr. Barrington de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur wordt. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

f. 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 2019 goed te keuren. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

g. 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 2019 goed te keuren.  

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

10. Benoeming van commissaris en vergoeding 

Voorstel tot besluit: op voorstel van het Audit Committee, PwC Bedrijfsrevisoren cvba, met 

maatschappelijke zetel gevestigd te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe 

(Zaventem) en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 RPR 

(Brussel), momenteel vertegenwoordigd door Dhr. Koen Hens, bedrijfsrevisor, tot commissaris 

te benoemen voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal 

uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2021 goed te keuren en in 

overeenstemming met de commissaris, zijn jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 1.292.034 

euro. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  
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11. Vergoeding 

a.  Remuneratiebeleid en Remuneratieverslag van de Vennootschap 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het Remuneratieverslag voor het boekjaar 2018 

zoals opgenomen in het jaarverslag voor het boekjaar 2018, met inbegrip van het beleid 

inzake de vergoeding van hogere kaderleden. Het jaarverslag voor het boekjaar 2018 en 

het remuneratieverslag dat het remuneratiebeleid voor hogere kaderleden bevat, 

kunnen worden geraadpleegd zoals aangegeven op het einde van deze oproeping. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

b. Wijziging van de vaste vergoeding van de bestuurders 

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de aanbeveling van het Remuneration Committee, 

besluiten dat, vanaf boekjaar 2019, (i) de vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter 

van de Raad van Bestuur zal worden verhoogd met 36% (d.i. van 187.500 EUR naar 

255.000 EUR), (ii) de vaste jaarlijkse vergoeding van de bestuurders niet langer zal 

worden aangevuld met een aanwezigheidsvergoeding voor elke bijkomende fysieke 

vergadering van de Raad van Bestuur na tien vergaderingen en voor elke vergadering 

van een Comité en (iii) een vaste retainer zal worden betaald als volgt (a) 14.000 EUR 

aan elk van de voorzitters van het Finance Committee, het Remuneration Committee en 

het Nomination Committee, (b) 7.000 EUR aan elk van de andere leden van het Finance 

Committee, het Remuneration Committee en het Nomination Committee, (c) 28.000 

EUR aan de voorzitter van het Audit Committee en (d) 14.000 EUR aan de andere leden 

van het Audit Committee, met dien verstande dat deze vaste retainer zal worden betaald 

bovenop de vaste jaarlijkse vergoeding van de bestuurders en dat de hierboven 

vermelde bedragen van de retainer cumulatief zullen zijn in geval van deelname van een 

bestuurder aan verschillende comités. Behoudens de hierboven vermelde wijzigingen 

blijft de vaste vergoeding van de bestuurders ongewijzigd. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

c. Restricted Stock Units voor Bestuurders 

Voorstel tot besluit: overeenkomstig de aanbeveling van het Remuneration Committee, 

besluiten dat het op aandelen gebaseerde deel van de vergoeding van de bestuurders 

van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018 

en enig daaropvolgend jaar zal worden toegekend onder de vorm van restricted stock 

units die overeenstemmen met een vaste bruto waarde van (i) 550.000 EUR voor de 

voorzitter van de Raad van Bestuur, (ii) 350.000 EUR voor de voorzitter van het Audit 

Committee en (iii) 200.000 EUR voor de andere bestuurders. Dergelijke restricted stock 

units worden definitief verworven na 5 jaar. Elke bestuurder heeft het recht om een 

aantal restricted stock units te ontvangen dat overeenstemt met het bedrag waarop deze 

bestuurder recht heeft gedeeld door de slotkoers van de aandelen van de Vennootschap 

op Euronext Brussels op de dag voorafgaand aan de algemene vergadering die de 

jaarrekening goedkeurt van het boekjaar waarop de vergoeding in restricted stock units 

betrekking heeft. Bij de definitieve verwerving zal elke verworven restricted stock unit de 

houder ervan recht geven op één AB InBev aandeel (onderworpen aan toepasselijke 
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inhoudingen). Deze restricted stock units vervangen de aandelenopties waarop de 

bestuurders voorheen recht hadden. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

D. VOLMACHTEN 

12. 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, om over te gaan tot (i) de ondertekening van de 

herwerkte statuten en de neerlegging ervan bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van 

Brussel naar aanleiding van de goedkeuring van het eerste besluit en het tweede besluit 

hierboven, en (ii) alle andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de 

voorgaande besluiten. 

 

VOOR   TEGEN   ONTHOUDING  

 

* * * 

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de 

oproeping om aan de Vergadering deel te nemen, een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% 

van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, nieuwe onderwerpen op de agenda 

van de Vergadering of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of 

daarin op te nemen onderwerpen kunnen laten plaatsen. De Vennootschap zal uiterlijk op 9 april 2019 

een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen 

tot besluit die moeten worden opgenomen in de agenda van de Vergadering heeft ontvangen. In dit 

geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen 

dat deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen de volgende regels van 

toepassing zijn: 

(a) indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van de Vennootschap, vóór de 

bekendmaking van de gewijzigde agenda van de Vergadering, zal deze volmacht geldig blijven 

voor de onderwerpen op de agenda van de Vergadering die oorspronkelijk waren vermeld in de 

oproeping om de Vergadering bij te wonen; 

(b) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die een of meer nieuwe 

voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren 

opgenomen, machtigt de wet de Volmachtdrager om tijdens de Vergadering af te wijken van de 

eventuele steminstructies die de Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de 

mening van de Volmachtdrager, de uitvoering van deze instructies de belangen van de 

Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever daarvan in 

kennis stellen; en 

(c) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die nieuwe 

onderwerpen bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachtdrager 

gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet 

onthouden. 
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Rekening houdend met de aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven: (**) 

 

 machtigt de Volmachtgever de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe 

onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen 

 

of 

 

 
geeft de Volmachtgever de Volmachtdrager de instructie om zich te onthouden om te 

stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden 

worden opgenomen 

 

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft 

aangekruist, zal de Volmachtdrager zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe 

onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen. 

Deze volmacht zal onherroepelijk worden op donderdag 18 april 2019 om 17.00 uur (Belgische tijd). De 

aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de Vergadering niet meer 

stemmen in persoon of per brief. 

 

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van 

aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de Vergadering. De Vennootschap zal 

dergelijke gegevens gebruiken voor het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure voor de 

Vergadering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in haar belang om de resultaten 

van de stemmingen te kunnen analyseren. De Vennootschap kan de informatie delen met verbonden 

entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan in de voormelde doeleinden. De 

gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voormelde doeleinden (in het bijzonder de 

volmachten, de stemmen per brief, de aanwezigheidsbevestigingen en de aanwezigheidslijst worden 

bewaard zolang de notulen van de Vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de 

Belgische wet). Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen meer informatie over de verwerking van 

hun gegevens, met inbegrip van hun rechten, vinden in het Privacybeleid van de Vennootschap, 

beschikbaar op https://www.ab-inbev.com/terms-conditions.html#policy en kunnen ook contact opnemen 

met de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

Gedaan te …………………………………………., op ………………………………2019. 

 

 

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

(**) Gelieve het hokje van uw keuze aan te kruisen. 
 (***) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de volmacht ondertekenen. 


