Bijlage 4
VOLMACHT
Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de “Vennootschap”) van 28 april 2021 (om
11.00 uur CET)
Deze volmacht moet, per post of e-mail, verzonden worden naar en uiterlijk op donderdag 22 april 2021
om 17.00 uur (CET) 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)

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) (de “Volmachtgever”)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats / Maatschappelijke zetel
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Eigenaar van

gewone aandelen op naam
gewone aandelen in
gedematerialiseerde vorm

van Anheuser-Busch
InBev NV

Beperkte Aandelen
aantal

duidt Dhr. Jan Vandermeersch, Global Legal Director Corporate Anheuser-Busch InBev SA/NV (de
“Volmachtdrager”) om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 28 april 2021 (om 11.00
uur) (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.

A.
BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE
OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, TENMINSTE DE HELFT VAN
HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE 75% VAN DE
UITGEBRACHTE STEMMEN

1.

Hernieuwing van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur met betrekking tot de
inkoop door de Vennootschap van haar eigen aandelen en wijzigingen aan artikel 15 van
de statuten
Voorstel tot besluit: de intrekking van de huidige machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen
aandelen van de Vennootschap in te kopen, die anders op 28 september 2021 zou vervallen, en
de vervanging ervan door een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen
van de Vennootschap in te kopen voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie
van de statutenwijziging waarnaar hieronder wordt verwezen, tot maximaal 20% van de
uitgegeven aandelen tegen een eenheidsprijs die niet lager zal zijn dan één euro (EUR 1,-) en
niet hoger zal zijn dan 20% boven de hoogste slotkoers van de aandelen op Euronext Brussels in
de laatste 20 beursdagen die de verkrijging voorafgaan.
Ingevolge deze machtiging worden artikel 15.1 en artikel 15.3 van de statuten vervangen als
volgt.
Artikel 15.1 wordt vervangen door de volgende tekst:
15.1 De Vennootschap mag, zonder voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering,
overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek, indien van toepassing, haar eigen Aandelen ter
beurze of buiten beurs inkopen tot maximaal 20% van de uitgegeven Aandelen van de
Vennootschap tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan één euro (EUR 1,-) en niet
hoger mag zijn dan 20% boven de hoogste slotkoers van de laatste twintig beursdagen op
Euronext Brussels die de verkrijging voorafgaan. Deze machtiging werd verleend voor een
periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van de statutenwijziging waartoe besloten
werd door de buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2021.
Artikel 15.3 wordt vervangen door de volgende tekst:
15.3 De in Artikel 15.1 beschreven machtiging geldt eveneens voor inkopen van Aandelen door
rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap die worden verricht
overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek. Bovendien kunnen rechtstreekse
dochtervennootschappen van de Vennootschap, zonder voorafgaande machtiging van de
Algemene Vergadering, de Aandelen zonder enige beperking in de tijd vervreemden, onder de
voorwaarden uiteengezet in artikel 7:221 van het Wetboek.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

B.
BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL
VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER
VERTEGENWOORDIGD ZIJN, MITS GOEDKEURING DOOR TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN DE
UITGEBRACHTE STEMMEN

2.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

3.

Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
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4.

Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten
op 31 december 2020, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

5.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de volgende bestemming van het
resultaat:
duizenden EUR
Winst van het boekjaar:

+

88.573

Overgedragen winst:

+

19.661.136

Te bestemmen resultaat:

=

19.749.708

Onttrekking aan de reserves:

+

931.861

Afhouding voor de onbeschikbare reserve:

-

0

Bruto dividend voor de aandelen (*):

-

990.335

Saldo van overgedragen winst:

=

19.691.234

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2020 van 0,50 EUR, zijnde een saldo
dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,35 EUR per aandeel (in het geval van 30%
Belgische roerende voorheffing) en van 0,50 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.
Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 6 mei 2021 (Johannesburg Stock Exchange: 10 mei 2021).
VOOR

6.

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 2020.

VOOR

7.

TEGEN

ONTHOUDING

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 2020.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
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8.

Benoeming van bestuurders
a.

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 2021 goed te keuren.

VOOR

b.

TEGEN

ONTHOUDING

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 2021 goed te keuren.

VOOR

9.

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 2021 goed te keuren.

VOOR

c.

TEGEN

TEGEN

ONTHOUDING

Remuneratiebeleid
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld overeenkomstig
artikel 7:89/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
jaarverslag voor het boekjaar 2020 dat het remuneratiebeleid bevat, is beschikbaar op de
website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

VOOR

10.

TEGEN

ONTHOUDING

Remuneratieverslag
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2020. Het
jaarverslag voor het boekjaar 2020 dat het remuneratieverslag bevat, is beschikbaar op de
website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
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11.

Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging
Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Belgische Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, van (i) artikel 17 (Mandatory Prepayment) van de
(huidige) USD 10.100.000.000 Revolving Credit and Swingline Facilities Agreement
oorspronkelijk van 26 februari 2010, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en voor het laatst
krachtens een Amendment and Restatement Agreement van 16 februari 2021 (de
“Restated Facilities Agreement”) en (ii) elke andere bepaling van de Restated Facilities
Agreement die rechten toekent aan derden die een wezenlijke invloed zouden kunnen
hebben op het vermogen van de Vennootschap of die een aanzienlijke schuld of
verplichting ten laste van de Vennootschap zouden kunnen doen ontstaan, waarbij in elk
geval de uitoefening van die rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar
overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een “Controlewijziging”
(Change of Control) (zoals gedefinieerd in de Restated Facilities Agreement) (*).
(*) Krachtens de Restated Facilities Agreement betekent (a) “Controlewijziging”, “elke
persoon of groep van personen in onderling overleg handelend (telkens andere dan
Stichting Anheuser-Busch InBev of elke bestaande rechtstreekse of onrechtstreekse
certificaathouder of certificaathouders van Stichting Anheuser-Busch InBev of elke persoon
of groep van personen die in onderling overleg handelen met enige van zulke personen)
die Controle over de Vennootschap verwerft”, (b) “in onderling overleg handelend”, “een
groep van personen die, op grond van een overeenkomst of verstandhouding (uitdrukkelijk
dan wel stilzwijgend), actief samenwerken, door de rechtstreekse of onrechtstreekse
verwerving van aandelen in de Vennootschap door elk van hen, om de Controle,
rechtstreeks of onrechtstreeks over de Vennootschap te verkrijgen”, en (c) “Controle”, met
betrekking tot de Vennootschap, (a) “de rechtstreekse of onrechtstreekse eigendom van
meer dan 50 procent van het aandelenkapitaal of gelijkaardige eigendomsrechten van de
Vennootschap of de bevoegdheid om het bestuur en beleid van de Vennootschap te sturen
hetzij door eigendom van het aandelenkapitaal, contractueel of anderszins of (b) de
bevoegdheid (via eigendom van aandelen, volmacht, overeenkomst, lastgeving of
anderszins) om: (i) meer dan 50% van het maximum aantal stemmen dat op een algemene
vergadering kan worden uitgebracht, uit te brengen of het uitbrengen ervan te controleren;
of (ii) alle of de meerderheid van de bestuurders of andere daarmee gelijkgestelde
leidinggevenden te benoemen of te ontslaan; of (iii) aanwijzingen te geven aan het
management met betrekking tot het operationele en financiële beleid van de entiteit
waaraan de bestuurders of andere daarmee gelijkgestelde leidinggevenden van de
Vennootschap zich dienen te houden”.
Artikel 17 van de Restated Facilities Agreement kent, in essentie, aan elke lener onder de
Restated Facilities Agreement, bij een Controlewijziging over de Vennootschap, het recht
toe om (i) geen fondsen te verstrekken onder enige lening of kredietbrief (andere dan een
rollover-lening die aan bepaalde voorwaarden voldoet) en (ii) (mits een schriftelijke
kennisgeving tenminste 30 dagen op voorhand) zijn niet-opgevraagde toezeggingen te
annuleren en terugbetaling te eisen van zijn deelneming in de leningen of kredietbrieven
samen met de opgelopen rente daarop en alle andere bedragen verschuldigd aan
dergelijke lener onder de Restated Facilities Agreement (en bepaalde gerelateerde
documenten).

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
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C.

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 de besluiten waarnaar wordt verwezen in punt
1 hierboven, (ii) de neerlegging van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 11 hierboven
bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel en (iii) 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 13 april 2021
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; en

(b)

indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die nieuwe
onderwerpen bevat, zal de Volmachtdrager zich onthouden om te stemmen over deze nieuwe
onderwerpen, tenzij hij beschikt over specifieke instructies van de Volmachtgever over deze
nieuwe onderwerpen in een nieuw volmachtformulier.

Deze volmacht zal onherroepelijk worden op donderdag 22 april 2021 om 17.00 uur (CET). De
aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen niet meer stemmen op afstand
voorafgaand aan de Vergadering.
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
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hun gegevens, met inbegrip van hun rechten, vinden in het Privacybeleid van de Vennootschap,
beschikbaar op https://www.ab-inbev.com/privacy-policy/ en kunnen ook contact opnemen met de
bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gedaan te …………………………………………., op ………………………………2021

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.
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