Bijlage 4

VOLMACHT
Buitengewone algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de “Vennootschap”) van 28
september 2016 (om 9.00 uur Belgische tijd)
Deze volmacht moet, per post of email, verzonden worden naar en uiterlijk op donderdag 22 september
2016 om 17.00 uur (Belgische tijd) ontvangen worden door:
Voor aandelen op naam:
Anheuser-Busch InBev NV
De heer Benoit Loore
Brouwerijplein 1
3000 Leuven (België)
(benoit.loore@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

gedematerialiseerde
aandelen (*)

van Anheuser-Busch InBev
NV

aandelen op naam (*)
aantal

duidt volgende persoon aan als lasthebber (de “Volmachtdrager”):
Naam en voornaam: …………………………………………………….………………………………………..
Woonplaats: ……………..…………………………………………………………………….……………….….
om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 28 september 2016 (om 9.00 uur) te Brussel, (de
“Vergadering”) en om als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit in naam van de
Volmachtgever: (**)
(*) Schrappen wat niet past.
(**) Gelieve de hokjes van uw keuze aan te kruisen.

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.
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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.
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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
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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.
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

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 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.
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven met betrekking tot een of meer
voorstellen tot besluit, zal de Volmachtdrager voor deze voorstellen stemmen.
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.

*

*

*

3

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 september 2016 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.

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.
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Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen
op de Vergadering niet meer stemmen in persoon of per brief.
Gedaan te …………………………………………., op ………………………………2016.

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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