Oproeping
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Heerlen, 23 maart 2021
Koninklijke DSM N.V. (DSM) nodigt haar aandeelhouders uit voor het bijwonen van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op donderdag 6 mei 2021 om 14.00 uur
Nederlandse tijd (CET). De vergadering wordt formeel gehouden op het hoofdkantoor van DSM, Het
Overloon 1 te Heerlen.
De agenda met toelichting, het jaarverslag (inclusief de verklaringen) en andere relevante documenten
zijn ter inzage beschikbaar op de website van de onderneming www.dsm.com.
Vanwege de Covid-19-maatregelen om de gezondheid en veiligheid van ons allemaal te beschermen, is
een persoonlijke ontmoeting helaas niet mogelijk. Daarom bereiden we ons voor op een virtuele
bijeenkomst om de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen en er tegelijkertijd
voor te zorgen dat uw stem wordt gehoord tijdens de AVA van dit jaar, in overeenstemming met de
Nederlandse noodwetgeving.
We faciliteren deelname, het stellen van vragen en stemmen op de volgende manieren:
Deelname aan de vergadering
Aandeelhouders kunnen aan de virtuele vergadering deelnemen indien zij:
1. in het bezit zijn van aandelen Koninklijke DSM N.V. op donderdag 8 april 2021, na verwerking van
bij- en afschrijvingen per die datum (“Registratiedatum”), en
2. zich uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17.00 uur CET hebben aangemeld voor deelname aan de
vergadering.
Aanmelding
•
Houders van aandelen die op hun naam zijn geregistreerd bij IQ-EQ Netherlands N.V. (“IQ-EQ”)
kunnen zich aanmelden door dit uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17.00 uur CET kenbaar te maken
aan IQ-EQ, per post: Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam of per e-mail: registers@iqeq.com).
Formulier A kan hiervoor gebruikt worden. Registeraandeelhouders ontvangen een
toegangsbewijs via IQ-EQ.
•
Houders van girale aandelen kunnen zich aanmelden door dit uiterlijk donderdag 29 april 2021,
17.00 uur CET kenbaar te maken aan de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn. De
intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 30 april 2021 om 13.00 uur CET een verklaring te
verstrekken aan ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), Equity Capital Markets / Corporate Broking,
Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (e-mail: ava@nl.abnamro.com / tel. 020 3835454)
waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder(s) ter registratie is
aangemeld, alsmede diens volledige adresgegevens. Aanmelding kan ook via
www.abnamro.com/evoting. Houders van girale aandelen ontvangen via ABN AMRO een
toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (een registratienummer).
Aanwezigheid
U kunt op donderdag 6 mei 2021 inloggen voor virtuele toegang tot de vergadering via
www.abnamro.com/evoting vanaf 12.00 uur CET tot aanvang van de vergadering om 14.00 uur CET. U
dient voor 14.00 uur CET in te loggen en de toelatingsprocedure voor de vergadering af te ronden. Na
deze tijd is inschrijven niet meer mogelijk. Aandeelhouders die daarna inloggen, hebben alleen
toegang tot de livestream om de virtuele bijeenkomst te volgen.
Een handleiding met inlog- en stemprocedures en het beleid van DSM met betrekking tot de virtuele
algemene vergadering van aandeelhouders zijn te vinden op de website van de onderneming
www.dsm.com.
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Vragen stellen
Onverminderd de bovenstaande bepalingen inzake registratie en deelname op afstand aan de
vergadering, kunnen aandeelhouders vragen stellen.
U kunt uw vragen vooraf indienen. U kunt tot 3 mei 2021 14.00 uur CET maximaal 5 vragen stellen door
een e-mail te sturen naar corporate.governance@dsm.com. U dient daarbij uw naam en het
registratienummer van de aandeelhouder te vermelden. Het registratienummer kunt u bij uw bank
opvragen. Om het proces tijdens de virtuele AVA soepel en overzichtelijk te laten verlopen, is DSM van
plan de antwoorden op de vragen voorafgaand aan de bijeenkomst te publiceren. Bij het
beantwoorden van de vragen kan DSM gelijksoortige vragen bundelen. Tijdens de AVA wordt een
samenvatting van de vragen en antwoorden gegeven. U kunt bij het indienen van uw vragen aangeven
of u de mogelijkheid wilt hebben om tijdens de vergadering een vervolgvraag te stellen. Houd er
rekening mee dat u tijdens de vergadering alleen een vraag kunt stellen als u dit heeft aangegeven bij
het stellen van uw vooraf ingediende vragen. Om tijdens de vergadering een vervolgvraag te stellen,
krijgt u voorafgaand aan de vergadering meer informatie over hoe u via een videoverbinding kunt
deelnemen.
Stemmen
Onverkort het hiervoor bepaalde omtrent registratie en aanmelding, kunnen aandeelhouders derden via
een schriftelijke volmacht machtigen om de vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen.
•
Registeraandeelhouders dienen dit kenbaar te maken bij IQ-EQ; dit kan middels Formulier A. Ook
kan gebruik worden gemaakt van online voting via www.abnamro.com/evoting.
•
Houders van girale aandelen die een schriftelijke volmacht willen geven, worden verzocht dit
kenbaar te maken via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn; dit kan middels
Formulier B. Er kan ook gebruik worden gemaakt van online voting via www.abnamro.com/evoting.
•
Alle aandeelhouders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een schriftelijke of
elektronische volmacht te verlenen aan notaris Mr. J.J.C.A. Leemrijse te Amsterdam en/of haar
plaatsvervanger ("de notaris") welke volmacht tevens een steminstructie inhoudt.
•
Volmachten en steminstructies kunnen tot uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17.00 uur CET worden
doorgegeven.
U kunt ook tijdens de virtuele vergadering stemmen tenzij de intermediar van de aandeelhouder dit
niet ondersteunt. Na registratie om virtueel te stemmen via www.abnamro.com/evoting, ontvangt een
aandeelhouder een e-mail met een link om in te loggen op het online stemplatform. Na succesvolle
login en bevestiging van de login via two factor authentication (via sms-verificatie), wordt de
aandeelhouder automatisch ingelogd op de vergadering. Verdere instructies kunnen worden verkregen
via www.abnamro.com/evoting. Een handleiding met inlog- en stemprocedures is te vinden op de
website van de onderneming www.dsm.com.
Virtuele deelname brengt risico's met zich mee, zoals beschreven in het beleid van DSM met betrekking
tot de virtuele algemene vergadering van aandeelhouders. Aandeelhouders worden daarom sterk
aangemoedigd om via schriftelijke of elektronische volmacht te stemmen als ze dergelijke risico's
willen vermijden.
Webcast
U kunt de AVA live volgen via onze webcast op www.dsm.com. De opname blijft ook na de bijeenkomst
beschikbaar om online te bekijken.

In het geval van verdere vragen kunt u contact opnemen met DSM Corporate Affairs:
tel. +31 (0)45 578 2644, e-mail: corporate.governance@dsm.com.

