
 

 

 

Aankondiging 
Heerlen (NL), April 8, 2021 

DSM wijzigt agendapunt 2021 AVA 
 
Koninklijke DSM N.V. informeert zijn aandeelhouders dat agendapunt 2, 'Wijziging van de 
statuten' van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 mei 2021 is aangepast. Na een 
dialoog met verschillende aandeelhouders en vertegenwoordigers van aandeelhouders heeft 
DSM ervoor gekozen om één van de voorgestelde statutenwijzigingen met betrekking tot het 
creëren van een optie om, indien dit wettelijk zou worden toegestaan, ook in de toekomst 
volledig virtuele algemene aandeelhoudersvergaderingen te organiseren, in te trekken. 
 
DSM zoekt actief de dialoog met stakeholders in voorbereiding op de AVA, waarbij in meer detail 
op de agendapunten wordt ingegaan. Gezien de uiteenlopende standpunten die tijdens deze 
verdere gesprekken naar voren zijn gebracht, heeft DSM ervoor gekozen het bovengenoemde 
amendement met betrekking tot het houden van volledig virtuele aandeelhoudersvergaderingen 
in te trekken. DSM zal de dialoog voortzetten en verdere wetgevingsontwikkelingen afwachten 
alvorens de meest geschikte weg voorwaarts voor alle belanghebbenden te bepalen. 
 
De volledige tekst van de agenda alsmede de toelichting op de agenda zijn beschikbaar op 
www.dsm.nl. 

http://www.dsm.nl/
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