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Heerlen, 23 maart 2021 
Beste aandeelhouder, 
 
Namens Koninklijke DSM NV nodig ik u van harte uit voor onze Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA) op donderdag 6 mei 2021. DSM hecht grote waarde aan een open en 
transparante communicatie met haar aandeelhouders en de AVA is voor u een gelegenheid om 
van gedachten wisselen met ons. 
 

Om de gezondheid en veiligheid van ons allemaal te beschermen, laten de Covid-19 maatregelen 
op dit moment helaas nog steeds geen persoonlijke ontmoeting toe, zoals we dat in het 
verleden gewend waren. We hebben ook geen garantie dat bijeenkomsten van de omvang van 
onze bijeenkomst begin mei zullen worden toegestaan en veilig kunnen worden georganiseerd. 
Daarom houden we een virtuele bijeenkomst om de gezondheid en veiligheid van alle 
betrokkenen te beschermen, in lijn met de Nederlandse noodwetgeving. 
 

DSM faciliteert deelname aan de vergadering op afstand op de volgende manieren: 
• U kunt uw vragen vooraf indienen. U kunt maximaal 5 vragen stellen door ons te e-mailen op 

corporate.governance@dsm.com tot 3 mei 2021, 14.00 uur CET. U dient hierbij uw naam te 
vermelden en registratienummer dat u via uw bank kunt krijgen. 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. Geef bij het indienen van uw vragen aan of u de mogelijkheid 
wilt hebben om tijdens de vergadering een vervolgvraag te stellen. Als u dat doet, ontvangt u 
meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan de vergadering middels een video connectie 
om uw vervolgvraag te kunnen stellen. 

• U kunt stemmen via een schriftelijke of elektronische volmacht rechtstreeks toegekend aan 
onze notaris of via www.abnamro.com/evoting. U kunt ook stemmen tijdens de virtuele 
vergadering door in te loggen via www.abnamro.com/evoting. Houd er rekening mee dat het 
stemmen tijdens de virtuele vergadering altijd risico's met zich meebrengt in verband met de 
gebruikte technische infrastructuren, daarom raden we u ten zeerste aan om voorafgaand 
aan de vergadering te stemmen via een schriftelijke of elektronische volmacht. 

• U kunt de vergadering live volgen via onze webcast op www.dsm.nl. De opname blijft ook na 
de vergadering online beschikbaar. De opname van de webcast in het Nederlands en Engels 
zal na de bijeenkomst online te bekijken zijn. 

 

De Raad van Commissarissen van DSM en het management van DSM zullen ook virtueel aanwezig 
zijn tijdens de AVA. Net als vorig jaar betreuren we het dat we onze gebruikelijke gastvrijheid, 
informele toegang tot DSM-management en de mogelijkheid om andere aandeelhouders te 
spreken, niet kunnen bieden. Hopelijk kunnen we dat in 2022 weer doen. 
 

Het spijt ons nogmaals voor de strikte maatregelen die we nemen, maar ons primaire doel is om 
uw gezondheid en die van onze medewerkers, de families van iedereen en de bredere 
gemeenschap te waarborgen. 
 

Meer details vindt u in de oproeping en bijbehorende formulieren. Ik hoop dat we het genoegen 
zullen hebben u virtueel te verwelkomen op onze jaarlijkse algemene vergadering in 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rob Routs 
Voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke DSM N.V.  
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