AVA 2017 - Toelichting op de agenda

Toelichting op de Agenda voor de Jaarvergadering van Koninklijke DSM N.V.
te houden op woensdag 3 mei 2017
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2
Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2016
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het verslag van de Raad van Bestuur in DSM’s
Geïntegreerde Jaarverslag over 2016 (pagina’s 14 tot en met 61 van het Geïntegreerde Jaarverslag 2016).
Na de toelichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen of maken van opmerkingen over het verslag
van de Raad van Bestuur over 2016 alsmede het verslag van de Raad van Commissarissen (opgenomen op
de pagina's 108 tot en met 118 van het Geïntegreerde Jaarverslag 2016).
Onder dit agendapunt kunnen ook vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt met
betrekking tot DSM’s benadering van de implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code
en met betrekking tot de sustainability informatie die is opgenomen in het Geïntegreerde Jaarverslag
2016.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 3
Uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur in 2016
Bij dit agendapunt wordt, op grond van artikel 2:135, lid 5a, van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoering
in 2016 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur besproken, zoals vermeld in de toelichting
op de jaarrekening opgenomen in het Geïntegreerde Jaarverslag 2016, pagina’s 199 tot en met 205. De
voorzitter van de remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen zal een korte toelichting geven
op de uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur in 2016.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 4
Jaarrekening 2016

Besluit

De Raad van Commissarissen heeft op 2 maart 2017 de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening
2016 goedgekeurd. De jaarrekening is op 3 maart 2017 gepubliceerd en wordt nu ter vaststelling
voorgelegd aan de algemene vergadering (zie artikel 31, lid 2, van de statuten).
Onder dit agendapunt zal de accountant een korte toelichting geven op de controle van het Geïntegreerde
Jaarverslag 2016 van Koninklijke DSM NV.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5
a.

Wijziging van de Statuten

De Cumulatief Preferente Aandelen A (Preferente Aandelen) werden in 1996 gecreëerd teneinde de
Nederlandse Staat in staat te stellen een laatste deel van zijn deelneming in de vennootschap af te stoten
zonder de markt te verstoren. Momenteel zijn de Preferente Aandelen in het bezit van drie institutionele
investeerders.
Op grond van artikel 32, lid 3, van de statuten is het dividend op de Preferente Aandelen gekoppeld aan
de lange termijn rente. Vandaag de dag leidt deze koppeling tot een dividendpercentage van 1,7%
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hetgeen niet langer een redelijke vergoeding is voor het type illiquide vermogensinstrument dat deze
Preferente Aandelen zijn.
Omdat DSM het beleid heeft al haar aandeelhouders een fair dividend te bieden door een stabiel en bij
voorkeur stijgend dividend uit te keren wordt voorgesteld artikel 32, lid 3, zodanig te wijzigen dat het
dividendpercentage op de Preferente Aandelen jaarlijks gebaseerd wordt op het dividendrendement op
gewone aandelen in het voorgaande jaar (dividend als percentage van de gemiddelde aandelenkoers).
Hiermee worden in termen van dividendrendement de belangen van de houders van Preferente Aandelen
tevens in lijn gebracht met de belangen van houders van gewone aandelen. Een overgangsbepaling is
voorzien in artikel 47 van de statuten om het dividend op de Preferente Aandelen voor 2016 te baseren
op onderhavig voorstel (zie bijlage).
Aangezien de berekeningsgrondslag voor de Preferente Aandelen €5,2942 blijft (artikel 32, lid 3, van de
statuten) betekent onderhavig voorstel voor 2016 dat de houders van Preferente Aandelen een
dividendpercentage van 3,26% ontvangen hetgeen overeenkomt met een dividendbetaling van €0,17 per
Preferent Aandeel. Het voorgestelde dividend op gewone aandelen is €1,75 per aandeel. Van het totale
dividend van ca. €315 miljoen dat de vennootschap over 2016 voorstelt uit te keren zal €307 miljoen aan
gewone aandeelhouders worden uitgekeerd (tegenover €290 miljoen over 2015) en ca. €7 miljoen op de
Preferente Aandelen worden uitgekeerd (tegenover €10 miljoen over 2015).
Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad
van Bestuur, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen &
Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om de akte van statutenwijziging
te doen passeren.
b.

Reserverings- en dividendbeleid

Het reserveringsbeleid is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het reserveringsbeleid hangt nauw
samen met het dividendbeleid. Door de Raad van Bestuur wordt jaarlijks, onder goedkeuring van de Raad
van Commissarissen, vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd. Het deel van de winst dat
hierna en na aftrek van het dividend op Preferente Aandelen overblijft, staat ter beschikking van de
algemene vergadering.
Het dividend dat DSM aan zijn aandeelhouders uitkeert, is afhankelijk van business condities, de
financiële prestaties van de vennootschap en andere relevante factoren. DSM streeft naar een stabiel en
bij voorkeur stijgend dividend. De Raad van Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, voorstellen dat het dividend wordt uitgekeerd in contanten of in de vorm van gewone
aandelen DSM, naar keuze van de aandeelhouder.
c.

Vaststelling dividend over 2016

Besluit

Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen legt de Raad van Bestuur de algemene vergadering ter
vaststelling voor om over 2016 een bedrag van €1,75 als dividend per gewoon aandeel uit te keren (zie
artikel 32, lid 5, van de statuten), een stijging van €0,10 ten opzichte van de €1,65 die over 2015 is
uitgekeerd. Rekening houdend met het in augustus 2016 uitgekeerde interim-dividend van €0,55 per
gewoon aandeel, bedraagt het slotdividend daarmee €1,20 per gewoon aandeel.
Naar keuze van de aandeelhouder zal het slotdividend in contanten of - onder de hieronder aangegeven
voorwaarden - in de vorm van gewone aandelen DSM beschikbaar worden gesteld. De periode waarin deze
keuze kan worden gemaakt loopt van 9 mei 2017 tot en met 22 mei 2017 (15.00 uur CET). Voor zover het
slotdividend in aandelen wordt uitgekeerd, komen deze aandelen in beginsel uit de voorraad eigen
aandelen die DSM aanhoudt. Mocht de voorraad eigen aandelen niet voldoende zijn, zullen additionele
aandelen worden ingekocht. Het dividend in aandelen wordt uitgekeerd ten laste van de belastingvrije
agioreserve en is dus in Nederland vrijgesteld van dividendbelasting. In gevallen waarin de
aandeelhouders ervoor hebben gekozen hun dividend in de vorm van aandelen te ontvangen, zal de
overeenkomstige waarde in contanten van €1,20 per aandeel in mindering worden gebracht op de winst
toekomend aan aandeelhouders en worden toegevoegd aan de reserves.
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Teneinde fiscale lasten voor DSM te voorkomen zal maximaal 40% van het totale dividend in de vorm van
aandelen worden uitgekeerd. Mochten aandeelhouders gezamenlijk aangeven meer dan 40% van het
totale dividend in aandelen te willen ontvangen, dan zullen deze aandeelhouders naar rato dividend in
aandelen ontvangen en het restant in contanten.
De omwisselverhouding tussen stockdividend en dividend in contanten zal worden vastgesteld op 23 mei
2017 op basis van de volume gewogen gemiddelde prijs (volume weighted average price, VWAP) van alle
DSM aandelen die op de beurs van Euronext Amsterdam (‘Euronext’) zijn verhandeld gedurende een
periode van vijf handelsdagen van 16 mei 2017 tot en met 22 mei 2017. De waarde van het stockdividend,
op basis van deze VWAP, zal onder voorbehoud van afronding gelijk zijn aan het dividend in contanten.
Er zal geen handel plaatsvinden in stockdividendrechten.
De ex-dividenddatum is 5 mei 2017, de record date is 8 mei 2017 en het dividend zal vanaf 26 mei 2017
betaalbaar worden gesteld.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6
a.

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur

Besluit

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur
(zie artikel 31, lid 3, van de statuten).
b.

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen

Besluit

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de
uitoefening van hun toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur (zie artikel 31, lid 3, van
de statuten).
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7
Herbenoeming van Dimitri de Vreeze als lid van de Raad van Bestuur

Besluit

Conform artikel 17, lid 2, van de statuten stelt de Raad van Commissarissen voor de heer De Vreeze te
herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer De Vreeze
te herbenoemen op basis van zijn leidinggevende en leiderschapskwaliteiten, zijn brede ervaring in de
Materials Sciences en zijn bijdrage aan DSM’s Raad van Bestuur en Executive Committee zoals gebleken
in zijn eerste termijn als lid van de Raad van Bestuur. Door de jaren heen heeft de heer De Vreeze
aanzienlijke waarde gecreëerd voor DSM.
Conform artikel 17, lid 1, van de statuten wordt voorgesteld om overeenkomstig de voordracht van de
Raad van Commissarissen de heer De Vreeze met ingang van 3 mei 2017 te herbenoemen als lid van de
Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar, eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering in 2021,
in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code.
De heer Dimitri de Vreeze (1967, man, Nederlands) studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit
Groningen (Nederland) en behaalde het postdoctoral examen Register Accountant aan Maastricht
University (Nederland).
De heer De Vreeze trad in 1990 in dienst bij DSM Fine Chemicals. Na verschillende financiële functies
te hebben bekleed, maakte hij de overstap naar sales management en nam steeds hogere functies
op zich, waaronder Global Business Manager Sizing & Binders vanuit Italië. In 2002 werd hij Business
Director Composite Resins Europe, gebaseerd in Zwitserland en bouwde verder aan zijn carrière
binnen de business group DSM Resins & Functional Materials. De heer De Vreeze was Business Unit
Director Coating Resins van 2005 tot 2007 en Business Unit Director NeoResins tussen 2007 en 2010.
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In 2010 werd de heer De Vreeze Business Group Director DSM Resins, hij bouwde een sterk team en
leverde uitstekende resultaten met de business group.
De heer De Vreeze werd lid van de Raad van Bestuur in september 2013. Hij is verantwoordelijk
voor de businesses in DSM’s Materialen cluster en voor Group Sourcing en Operations & Responsible
Care, en ziet toe op de DSM activiteiten in Nederland en Azië.
In zijn eerste termijn als lid van de Raad van Bestuur heeft de heer De Vreeze sterk gestuurd op
zowel omzet als winst van DSM’s Materialen business. Hij gaf de Materialen portfolio opnieuw vorm
met de verkoop van Polymer Intermediates en Composite Resins aan ChemicaInvest en zette een
heldere Materialen strategie uit voor de komende jaren. Sinds 2015 geeft de heer De Vreeze ook
leiding aan de succesvolle uitrol van DSM’s kostenbesparings- en efficiency programma voor de
ondersteunende functies. Doel van het programma is het aanpassen van DSM’s wereldwijde
organisatiemodel om de groei van de onderneming te ondersteunen en een wendbaarder,
commercieel gefocuste en kostenefficiënte business te creëren.
Tevens is de heer De Vreeze voorzitter van de Raad van Commissarissen van DSM Nederland, lid van
het bestuur van CEFIC (European Chemical Industry Council), bestuurslid van ChemicaInvest,
bestuurslid van het “Fonds voor de topsporter” (NOC*NSF), lid van de Raad van Commissarissen van
Sanquin, lid van de Raad van Advies van ECP (Electronic Commerce Platform Netherlands),
bestuurslid van de Stichting Young Captain en lid Global Future Council on Advanced Materials van
het WEF (World Economic Forum).
Dhr. De Vreeze bezit 13.491 aandelen DSM.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8
a. Benoeming van John Ramsay als lid van de Raad van Commissarissen

Besluit

De Raad van Commissarissen draagt conform artikel 24, lid 2, van de statuten de heer Ramsay voor ter
benoeming als commissaris van DSM. De Raad van Commissarissen draagt de heer Ramsay voor vanwege
zijn uitgebreide kennis en ervaring in finance & accounting die hij internationaal heeft opgebouwd. De
expertise van dhr. Ramsay omvat alle functionele gebieden binnen finance, hij heeft uitgebreide ervaring
met het managen van een weredlwijde finance organisatie, met externe stakeholders en met fusies,
overnames en desinvesteringen. Zijn benoeming zal de Raad van Commissarissen versterken op finance
gebied. De heer Ramsay is een onafhankelijk commissaris in de zin van de Nederlandse Corporate
Governance Code en artikel 1.4 van het Reglement Raad van Commissarissen.
Voorgesteld wordt om overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen de heer Ramsay
te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van DSM met ingang van 3 mei 2017 voor een periode
van vier jaar, eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering in 2021.
De heer Ramsay werd geboren in 1957 en heeft de Britse nationaliteit. Als register accountant
begon de heer Ramsay zijn carrière bij KPMG voordat hij in 1984 de overstap maakte naar het
bedrijfsleven bij ICI. Binnen ICI, dat later AstraZeneca zou worden, vervulde hij verschillende,
steeds hogere, accounting en finance functies. De heer Ramsay had een leidende rol bij het
ontwerpen en uitvoeren van de fusie tussen de agribusiness van AstraZeneca en Novartis, inclusief
de integratie en de verkoop van verscheidene bedrijfsonderdelen na de fusie. Hij speelde ook een
leidende rol bij de vorming en beursnotering van Syngenta en werd daar in 2001 de Group
Controller. In die rol bouwde hij de finance functie op en richte de organisatie- en
rapportagesystemen in na de beursgang. In 2007 werd hij Syngenta’s CFO: een bedrijf met een $15
miljard omzet, genoteerd in zowel de Verenigde Staten als Zwitserland en opererend in 90 landen.
Hij trad in 2016 terug.
De heer Ramsay vervult momenteel geen andere toezichthoudende of adviserende rollen.
De heer Ramsay bezit geen aandelen DSM.
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b. Benoeming van Frits Dirk van Paasschen als lid van de Raad van Commissarissen

Besluit

De Raad van Commissarissen draagt conform artikel 24, lid 2, van de statuten de heer Van Paasschen
voor ter benoeming als commissaris van DSM. Door zijn uitgebreide ervaring als international business
leader zowel in consumentenmarkten als in de serviceindustrie in verschillende delen van de wereld heeft
de heer Van Paasschen een diepgaand inzicht op kunnen bouwen in de trends waar bedrijven momenteel
wereldwijd mee te maken hebben. Met zijn inzichten over de wijze waarop digitale technologie de
wereledeconomie verandert en traditionele bedrijfsmodellen opschud, zal hij bijdragen aan belangrijke
gebieden van DSM’s ontwikkeling. Hij zal de Raad van Commissarissen versterken op het gebied van
(nieuwe) bedrijfsmodellen en digital. De heer Van Paasschen is een onafhankelijk commissaris in de zin
van de Nederlandse Corporate Governance Code en artikel 1.4 van het Reglement Raad van
Commissarissen.
Voorgesteld wordt om overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen de heer Van
Paasschen te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van DSM met ingang van 3 mei 2017 voor
een periode van vier jaar, eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering in 2021.
De heer Van Paasschen is geboren in 1961 en heeft zowel de Nederlandse als de Amerikaanse
nationaliteit. Hij heeft een MBA behaald aan Harvard Business School (VS) en een BA Economie en
Biologie aan Amherst College (VS). Na de eerste jaren van zijn carrière in management consulting te
hebben gewerkt bij Boston Consuting Group en McKinsey & Co. ging de heer Van Paasschen bij Disney
Consumer Products en later bij Nike werken. Binnen Nike was hij President for the Americas & Africa
en later voor EMEA. De heer Van Paasschen werd vervolgens CEO van Coors Brewing Company. Van
2007 tot 2015 was hij CEO van Starwood Hotels and Resorts. In januari 2017 publiceerde de heer Van
Paasschen “The Disruptor’s Feast”, met als ondertitel: How to avoid being devoured in today’s rapidly
changing global economy.
De heer Van Paasschen is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Apollo Hotels (Nederland),
lid van de Raad van Advies van Rutberg & Company (een op onderzoek gerichte investeringsbank), lid
van de Adviesraad van Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Verenigde Arabische
Emiraten) en lid van de Internationale Raad van Advies van de Indian School of Hospitality (India).
Daarnaast is hij adviseur van CitizenM Hotels (Nederland) en van vier tech bedrijven: MobGen
(Nederland, een mobiele app ontwikkelaar), PlacePass (VS, marktplaats voor online reisdiensten),
Outpace (VS, een bedrijf dat werkt aan rapid prototyping software) en Qlue (VS, op teksten
gebaseerde geautomatiseerde klantenservice).
De heer Van Paasschen bezit geen aandelen DSM.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9
Herbenoeming externe accountant

Besluit

Tijdens de Algemene Vergadering van 2014 is KPMG Accountants N.V. benoemd als accountant van
Koninklijke DSM N.V. voor een intiële periode van drie jaren (2015, 2016 en 2017). Op grond van de
aanbeveling van het Audit Committee en de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Commissarissen voor
KPMG Accountants N.V. als accountant te herbenoemen en opdracht te geven voor de uitvoering van de
controle voor het jaar 2018.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 10
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
Teneinde zo nodig overnames geheel of gedeeltelijk te kunnen financieren door middel van de uitgifte
van aandelen, optieregelingen voor DSM management en personeel uit te kunnen voeren en (interim)
dividenden beschikbaar te kunnen stellen in de vorm van gewone aandelen is het gewenst dat de Raad
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van Bestuur een beperkte bevoegdheid heeft tot uitgifte van gewone aandelen en het toekennen van
opties op gewone aandelen.
De algemene vergadering heeft bij besluit van 29 april 2016 krachtens de artikelen 10 en 11 van de
statuten de bevoegdheden van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of
uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen verlengd voor de duur van 18
maanden. Deze bevoegdheden eindigen derhalve op 29 oktober 2017, behoudens verlenging. Verlenging
van deze bevoegdheden kan volgens de wet voor de duur van ten hoogste vijf jaar geschieden, maar ook
dit jaar wordt wederom voorgesteld de bevoegdheden te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden
na de datum van deze jaarvergadering.
Een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot beperking of uitsluiting van
het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen.
a.

Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur
tot uitgifte van gewone aandelen

Besluit

Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder
begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals geregeld in artikel 10 van de
statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering
(derhalve tot en met 3 november 2018), met dien verstande dat deze bevoegdheid van de Raad van
Bestuur beperkt is tot een nominaal bedrag aan aandelen dat gelijk is aan 10% van het geplaatste kapitaal
op het moment van uitgifte, en een additionele 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van
uitgifte, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname passend binnen de strategie
van DSM zoals gepubliceerd op DSM’s website. De uitgifteprijs zal worden bepaald door de Raad van
Bestuur en zal zoveel als mogelijk worden berekend op basis van de koers van de gewone aandelen op de
beurs van Euronext Amsterdam.
b.

Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur
tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
bij uitgifte van gewone aandelen

Besluit

Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het
nemen van gewone aandelen, zoals geregeld in artikel 11 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip
gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering (derhalve tot en met 3 november 2018). Deze
bevoegdheid is beperkt tot het aantal gewone aandelen dat de Raad van Bestuur mag uitgeven op basis
van de onder agendapunt 10a verleende bevoegdheid.
TOELICHTING OP AGENDAPUNT 11
Machtiging van de Raad van Bestuur inzake verkrijging
door de vennootschap van eigen aandelen

Besluit

DSM acht het wenselijk om flexibiliteit te hebben met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen zoals
o.a. ter afdekking van toegekende management-/personeelsopties, in het kader van een
inkoopprogramma, of anderszins.
Ingevolge artikel 13 van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen verwerven krachtens besluit
van de Raad van Bestuur, dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Voorts
is volgens artikel 98 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de machtiging van de algemene vergadering
vereist. Volgens de wet geldt voor de duur van deze machtiging een maximum van 18 maanden.
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot het
verkrijgen van eigen aandelen als bedoeld in artikel 13 van de statuten door aankoop ter beurze of
anderszins voor een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze algemene vergadering
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(derhalve tot en met 3 november 2018), tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal zoals dit
blijkt uit de Jaarrekening 2016, onder de voorwaarde dat de onderneming niet meer aandelen in voorraad
zal houden dan maximaal 10% van het geplaatste kapitaal. De inkoop kan plaatsvinden - voor wat betreft
de gewone aandelen - voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde en de openingskoers op de beurs
van Euronext Amsterdam op de dag van inkoop, vermeerderd met 10% en – voor wat betreft de cumulatief
preferente aandelen A – voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde en de in artikel 32 lid 3 van de
statuten bedoelde berekeningsgrondslag, vermeerderd met 10%. De prijsbandbreedte maakt het de
vennootschap mogelijk om ook onder zeer veranderlijke marktomstandigheden op een adequate manier
aandelen te kunnen inkopen.
De machtiging van de Raad van Bestuur met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen kan door de
algemene vergadering worden ingetrokken.
De voorgestelde machtiging zal de op 29 april 2016 verleende machtiging vervangen.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 12
Vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van aandelen

Besluit

Uitgifte van aandelen, als gevolg van bijvoorbeeld het uitoefenen van de jaarlijks aan het management
en personeel toegekende optierechten, kan leiden tot een verwatering van het aandelenbezit. Voor zover
de financiële positie van DSM dit toelaat en de mogelijkheden op de aandelenmarkt aanwezig zijn, zal
dit nadeel voor de houders van aandelen zo veel mogelijk worden bestreden door inkoop en eventueel
intrekking van eigen aandelen. De machtiging voor de inkoop van eigen aandelen is gevraagd onder punt
11 van deze agenda. De Raad van Bestuur stelt voor, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14
van de statuten en met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, dat de algemene vergadering
besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal
het aantal dat door de vennootschap is of zal worden ingekocht. Hierdoor wordt de vennootschap in staat
gesteld haar kapitaalstructuur verder te optimaliseren.
Het op grond van dit besluit in te trekken aantal aandelen zal, in één of meer tranches, worden
vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal
zoals dit blijkt uit de Jaarrekening 2016. Het bedrag van de kapitaalvermindering zal telkenmale blijken
uit het daartoe strekkende besluit van de Raad van Bestuur, dat wordt gedeponeerd bij het
Handelsregister.
De kapitaalvermindering zal geschieden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving
en de statuten.
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