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PROTOCOL 
voor het stellen van vragen voorafgaand en tijdens de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 

Sligro Food Group N.V., d.d. 9 juni 2020 

 

 

De oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 9 juni 2020 is op 28 april 2020 

gepubliceerd op website van Sligro Food Group N.V. In deze oproep is met betrekking tot de mogelijkheid om 

voorafgaand en tijdens de AVA vragen te stellen het volgende opgenomen: 

■ ‘aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld kunnen vanaf donderdag 4 juni 2020 tot uiterlijk 

zaterdag 6 juni 2020 10.30 uur en uitsluitend via het e-mailadres AVA@sligro.nl vragen stellen over de 

onderwerpen op de agenda zoals in deze oproeping vermeld,  

■ deze vragen worden uiterlijk tijdens de Vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze 

vragen en antwoorden worden op de website www.sligrofoodgroup.nl geplaatst,  

■ uitsluitend aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen 

zoals hierboven vermeld, kunnen tijdens de Vergadering nadere vragen stellen via het e-mailadres 

AVA@sligro.nl onder de door de voorzitter tijdens de Vergadering nader te bepalen voorwaarden in het 

belang van de orde van de Vergadering,’ 

Met het oog op een goed verloop van de vergadering zijn de bovenstaande regels op 28 mei 2020 als volgt 

aangevuld en gedeeltelijk gewijzigd: 

■ Vooraf in te dienen vragen zijn per aandeelhouder gelimiteerd tot maximaal 2 vragen per agendapunt 

(voorbeeld: 7a en 7b zijn twee agendapunten) en maximaal 5 vragen in totaal. De antwoorden op deze 

vragen worden, voor zover dat in verband met de vergaderorde redelijk is, verwerkt in de presentaties 

en/of afzonderlijk beantwoord bij het agendapunt waarop de vragen betrekking hebben. Indien meer 

dan 5 vragen worden gesteld, worden alleen de eerste 5 vragen beantwoord. 

■ Iedere vraag die tijdens de vergadering wordt gesteld dient een verdiepende vraag te zijn van een 

door de betreffende aandeelhouder vooraf (dus vanaf donderdag 4 juni 2020 tot zaterdag 6 juni 2020, 

10.30 uur) gestelde vraag. 

■ Tijdens de vergadering te stellen vragen zijn per aandeelhouder gelimiteerd tot maximaal 2 

verdiepende vragen in totaal, die afhankelijk van de vergaderorde, tijdens de Rondvraag worden 

beantwoord. 

■ In afwijking van hetgeen in de oproep is gesteld, kunnen vragen tijdens de vergadering niet worden 

gesteld via het e-mailadres AVA@sligro.nl. Degenen die voorafgaand aan de vergadering geldige 

vragen hebben ingediend, krijgen kort voor aanvang van de vergadering een e-mail met daarin een 

ander e-mailadres dat gebruikt dient te worden voor het stellen van de verdiepende vragen tijdens de 

vergadering. Deze verdiepende vragen dienen uiterlijk voor aanvang van de Rondvraag (agendapunt 
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10) op dat e-mailadres te zijn ontvangen. Vervolgens worden deze vragen, na een korte onderbreking, 

tijdens de Rondvraag beantwoord.  

■ Bij iedere vooraf gestelde vraag en bij iedere vraag die tijdens de vergadering wordt gesteld, dient het 

volgende te worden vermeld: 

a) het agendapunt waarop de vraag betrekking heeft; 

b) de naam van de betreffende aandeelhouder, en, 

c) indien de aandeelhouder geen natuurlijke persoon is: de naam van de natuurlijke persoon door wie 

de vraag namens de aandeelhouder wordt gesteld.  

Met de vermelding van deze informatie wordt tevens toestemming gegeven dat deze informatie op de 

website van Sligro Food Group kan worden geplaatst.  

■ Alle vragen dienen in de Nederlandse of de Engelse taal te worden gesteld. 

■ Op grond van de Corporate Governance Code is de voorzitter van de vergadering verantwoordelijk 

voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren. Om deze 

reden kan de voorzitter van de vergadering tijdens de vergadering van bovenstaande spelregels 

afwijken indien dat naar zijn oordeel redelijk is met het oog op een goede vergaderorde en een 

zinvolle discussie. 

 

Veghel, 28 mei 2020 


