Press release

Avantium brengt de agenda voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van 2020
uit
AMSTERDAM, 18 augustus 2020, 17:30 uur CEST - Avantium heeft de agenda en andere
vergaderstukken voor haar Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) gepubliceerd. De
BAVA zal worden gehouden op het hoofdkantoor van Avantium, Zekeringstraat 29, 1014 BV
Amsterdam, op woensdag 30 september 2020, 14:00 uur CEST.
De oproeping voor de BAVA met inbegrip van de agenda, een toelichting op de agendapunten,
instructies voor het bijwonen van de vergadering en steminstructies (inclusief volmacht) zijn
beschikbaar
op
de
website
van
Avantium
(https://www.avantium.com/corporategovernance/#shareholders-meeting).
COVID-19 maatregelen
Als gevolg van de COVID-19 pandemie zal Avantium passende maatregelen nemen met betrekking tot
de BAVA om de gezondheid en het welzijn van onze werknemers en aandeelhouders te beschermen.
In lijn met de aanwijzingen van de Nederlandse overheid beveelt Avantium de aandeelhouders aan om
deze BAVA niet persoonlijk bij te wonen en moedigt zij haar aandeelhouders aan om voor de
vergadering te stemmen.
Stemmen via een volmacht
Avantium moedigt haar aandeelhouders aan om hun stemrecht uit te oefenen via een volmacht, door
gebruik te maken van de fysieke vorm van de volmacht die te vinden is op de website van Avantium of
door het elektronisch geven van steminstructies via het ING EVO platform: https://ing.evoplatform.com/avantium. Dit platform is beschikbaar vanaf 2 september 2020, na 17:30 uur CEST, tot
23 september 2020, 17:30 uur CEST, of via hun intermediair waar hun aandelen worden
geadministreerd. De wijze van stemmen wordt nader beschreven in de oproeping tot de BAVA, zoals
gepubliceerd
op
de
website
van
Avantium
https://www.avantium.com/corporategovernance/#shareholders-meeting.
Vragen
Verder willen we onze aandeelhouders aanmoedigen om voorafgaand aan de vergadering vragen te
stellen over de agendapunten. Dit kan door een e-mail te sturen naar investorrelations@avantium.com
of een brief te sturen naar Avantium N.V., t.a.v. Investor Relations, Zekeringstraat 29, 1014 BV
Amsterdam. De uiterste datum voor het indienen van vragen door aandeelhouders voorafgaand aan
de BAVA is maandag 28 september 2020 voor 14.00 uur CEST. Avantium kan vragen bundelen en zal
trachten deze te beantwoorden tijdens de BAVA. De antwoorden op de vragen worden na de
vergadering op de website van de vennootschap gepubliceerd.
Aanwezigheid in persoon
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Indien een aandeelhouder de vergadering in persoon wenst bij te wonen, wordt hij of zij verzocht zich
te registreren door vóór woensdag 23 september 2020 een e-mail te sturen naar
investorrelations@avantium.com, samen met de motivatie waarom deelname in persoon noodzakelijk
is. Om een veilige en ordelijke vergadering zoveel mogelijk te waarborgen, zal Avantium elk van deze
verzoeken beoordelen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de beschikbare vergaderruimte. Zij
kan geen aandeelhouders toelaten die geen verzoek tot deelname in persoon hebben ingediend. Om
mogelijke gezondheidsrisico's te beperken, zal Avantium geen bijeenkomsten organiseren rond de
BAVA, wat betekent dat er geen receptie voor of na de vergadering zal plaatsvinden.
Aandeelhouders die de vergadering in persoon bijwonen, doen dat op eigen risico en zijn
verantwoordelijk voor het te allen tijde handhaven van de verplichte sociale afstand van 1,5 meter.
Degenen die symptomen van COVID-19 vertonen zoals genoemd op de website van het RIVM, zoals
hoest, kortademigheid of koorts, of die in de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met een
persoon die lijdt aan COVID-19, mogen de vergadering niet in persoon bijwonen. Degenen die niet
handelen in overeenstemming met de verplichte sociale afstand wordt gevraagd de vergadering te
verlaten. Bezoekers worden niet toegelaten.
Check de website voor updates
We zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Wij behouden ons het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in de organisatie van de AVA, indien de Nederlandse regering nieuwe
maatregelen aankondigt die een andere aanpak vereisen. Wij adviseren u daarom regelmatig onze
website te raadplegen voor eventuele verdere updates. Voor vragen kunt u contact opnemen met
investorrelations@avantium.com.
Over Avantium
Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper in de duurzame
chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare koolstofbronnen als
alternatief voor chemicaliën en kunststoffen op basis van fossiele grondstoffen. Het bedrijf heeft
momenteel drie technologieën in de demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de
YXY® planten-naar-plastic-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in een breed scala
aan chemicaliën en kunststoffen, zoals PEF (polyethyleen furanoaat). Avantium heeft de YXYtechnologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland. De tweede
technologie is de Dawn Technology™ die niet-voor-voedsel-bestemde biomassa omzet in industriële
suikers en lignine om de chemische en materiaalindustrie te laten overschakelen naar niet-fossiele
grondstoffen. In 2018 opende Avantium de DAWN-proefbioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. De derde
technologie heet Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardige MEG
(mono-ethyleenglycol). Avantium is bezig met het opschalen van de Ray Technology™ en de
demonstratiefabriek in Delfzijl is op 7 november 2019 geopend. Naast de ontwikkeling en
commercialisering van hernieuwbare chemietechnologieën levert het bedrijf ook geavanceerde
katalyse R&D-diensten en -systemen aan klanten in de raffinage- en chemische industrie. Avantium
werkt samen met gelijkgestemde bedrijven over de hele wereld om revolutionaire duurzame
chemieoplossingen
te
creëren,
van
uitvinding
tot
commerciële
schaal.
De aandelen van Avantium zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (symbool:
AVTX). Avantium is opgenomen in de Euronext Amsterdam SmallCap Index (AScX). De kantoren en
het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam, Nederland.
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Meer informatie over dit persbericht:
Caroline van Reedt Dortland, Directeur Communicatie, Avantium
020-5860110 / 06-13400179
caroline.vanreedt-dortland@avantium.com

Disclaimer
Dit Nederlandse persbericht bevat een vertaling van het volledige, Engelse persbericht. Bij verschillen
tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.

Avantium N.V., Zekeringstraat 29, 1014 BV Amsterdam, the Netherlands, +31 20 586 8080,
P.O. Box 2915, 1000 CX, Amsterdam, the Netherlands, info@avantium.com, www.avantium.com, C of C: 34138918

3

