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TOELICHTING BIJ HET 

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 
Koninklijke DSM N.V., 

gevestigd te Heerlen. 
 

 
d.d. 23 maart 2021 zoals aangepast op 8 april 2021 zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd  

aan de op 6 mei 2021 te houden algemene vergadering van 
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TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN KONINKLIJKE 
DSM N.V. (DSM), d.d. 23 maart 2021 zoals aangepast op 8 april 2021 zoals dit ter 
besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 6 mei 2021 te houden algemene vergadering 
van aandeelhouders 
 
1. Algemeen 
 
Voorgesteld wordt de statuten van DSM te wijzigen om het Engels als de taal van algemene 
vergaderingen van aandeelhouders vast te stellen (zie verder onder 3). 
 
Ook wordt een wijziging voorgesteld van meer technische aard in verband met de Wet van 11 
november 2020 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de 
verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van 
rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) die met ingang van 1 juli 2021 in werking 
zal treden (zie verder onder 4). 
 
2. Virtuele algemene vergaderingen van aandeelhouders 
 
Het voorgestelde artikel 38 lid 2 (nieuw) dat als onderstaand luidde, is ingetrokken en verwijderd uit 
het voorstel tot wijziging van de statuten. 
 
“2.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 en voor zover wettelijk toegestaan, kan de raad van 

bestuur bepalen dat een algemene vergadering van aandeelhouders uitsluitend toegankelijk is 
langs elektronische weg met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Op het 
gebruik van een elektronisch communicatiemiddel ter zake is het bepaalde in artikel 41 lid 5 van 
toepassing.” 

 
Het voorgestelde artikel 38 lid 3 (nieuw) wordt ten gevolge hiervan hernummerd tot voorgesteld 
artikel 38 lid 2 (nieuw) (zie verder onder 3). 
 
3. Taal van de algemene vergaderingen van aandeelhouders 
 
DSM heeft een internationale aandeelhoudersbasis. Een aanzienlijk deel van de aandeelhouders is de 
Nederlandse taal niet machtig. Ter bevordering van de interactie, toegankelijkheid en begrijpelijkheid 
van algemene vergaderingen voor deze aandeelhouders wordt het wenselijk geacht om algemene 
vergaderingen van aandeelhouders voortaan in het Engels te houden. Dit laat onverlet dat een 
simultaanvertaling in het Nederlands zal worden verzorgd zolang hier prijs op wordt gesteld door 
aandeelhouders van DSM.  
 
In verband met de wijziging van de taal van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt 
voorgesteld artikel 38 lid 2 (nieuw) in te voegen.  
 
4.  Overig 
 
Ingevolge de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen dienen de statuten voorschriften te bevatten 
over de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van 
commissarissen voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de 



 
 

 
 

raad van commissarissen. Voorgesteld wordt artikel 28 lid 12 te wijzigen in overeenstemming met 
deze toekomstige wettelijke bepaling door tevens te voorzien in een eventuele beletsituaties van alle 
leden van de raad van commissarissen. 
 
5. Machtiging 
 
Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de 
Raad van Bestuur, de Company Secretary van DSM, de General Counsel van DSM, alsmede aan 
iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen 
en belastingadviseurs te Amsterdam, om de akte van statutenwijziging te doen passeren. 
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