Amsterdam Commodities N.V. (de ‘Vennootschap’)
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap
(‘BAVA’)
zal worden gehouden op dinsdag 22 december 2020, aanvang 12:00 uur, voorgenomen te
worden gehouden als virtuele vergadering, indien via fysieke vergadering, te WTC
Rotterdam (Beursplein 37, Rotterdam)

Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Opening van de BAVA
Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze BAVA mede te
ondertekenen
Voorstel om de voorgenomen overname van alle aandelen in The Organic Corporation B.V. en alle
lidmaatschapsrechten in Tradin Organics USA LLC goed te keuren (besluit)
Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur voor de duur van 18 maanden als het bevoegd orgaan
om te besluiten tot uitgifte van nieuwe gewone aandelen en/of het toekennen van rechten tot het
verwerven van nieuwe gewone aandelen en het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten tot een
maximum van € 100 miljoen, met inachtneming van het maatschappelijk aandelenkapitaal zoals
vermeld in de statuten van de vennootschap (besluit)
Rondvraag
Sluiting

Registratiedatum
Aan de BAVA kunnen deelnemen zij die:
i.
op 24 november 2020 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op deze datum (de ‘registratiedatum’),
zijn ingeschreven als aandeelhouder of een andere partij met wettelijke vergaderrechten in één van de
hierna te noemen (deel)registers; en
ii.
zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven.
Voor houders van aandelen en anderen met wettelijke vergaderrechten zijn als (deel)registers aangewezen de
administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de
registratiedatum houder is van of gerechtigd is tot deze aandelen. Onder verwijzingen in dit document naar
‘aandeelhouders’ wordt ook verstaan alle andere partijen met wettelijke vergaderrechten, tenzij uit de context of
de Nederlandse wet anders blijkt.
Toegang en aanmelding
In verband met de coronavirus pandemie is de vennootschap voornemens om de BAVA als een virtuele vergadering
te houden, hetgeen betekent dat ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de
vergadering, inclusief de aandeelhouders, de vennootschap voornemens is de BAVA exclusief via een live webinar
te houden. Echter de Nederlandse wetgeving die het houden van een virtuele vergadering toestaat zal op 1
december 2020 aflopen, hetgeen voor de datum van de BAVA is.
Als de Nederlandse wetgeving die het toestaat om een virtuele vergadering te houden niet wordt verlengd, dan
hebben houders van aandelen of hun gevolmachtigden het recht om de BAVA bij te wonen, mits zij zich via de
intermediair bij wie hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk op dinsdag 15 december 2020 om 17:00 uur
CET hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank. Intermediairs dienen ABN AMRO Bank een verklaring te verstrekken
via www.abnamro.com/intermediary waarin het aantal aandelen is gespecificeerd dat voor de desbetreffende
aandeelhouders voor de BAVA wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de

volledige adresgegevens van de desbetreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle
mogelijk te maken van het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO Bank zal aan deze houders
via de desbetreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de BAVA zenden. Niettemin raadt de vennootschap
het fysiek bijwonen van de BAVA ten sterkste af en verzoekt aandeelhouders om zijn of haar stem zoveel mogelijk
via stemmen bij volmacht uit te brengen. Fysieke bijwoning door aandeelhouders zal alleen worden toegestaan
zolang de vennootschap zich kan houden aan de door de Nederlandse overheid opgelegde regels en maatregelen
in verband met de coronavirus pandemie. Bovendien worden alle aanwezigen verzocht zich te houden aan de
sociale afstandsregels en zullen zij geen toegang krijgen indien zij symptomen van het coronavirus hebben.
Indien de Nederlandse wetgever de duur van de Nederlandse wetgeving verlengt, zodat het houden van een
virtuele BAVA is toegestaan, zal de vennootschap op haar website (www.acomo.nl) aankondigen dat zij
voornemens is om een virtuele BAVA te houden, in plaats van een fysieke BAVA, in ieder geval uiterlijk 48 uur voor
aanvang van de BAVA. In dat geval hebben houders van aandelen of hun gevolmachtigden niet meer het recht om
de BAVA bij te wonen in persoon. In dat geval dienen aandeelhouders, om de virtuele BAVA bij te wonen, in te
loggen op het webinar en aandeelhouders wordt verzocht om zich te registreren via het registratieformulier dat is
te vinden op de website van de vennootschap www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/11/AcomoEGM_registration-form.docx. Dit registratieformulier moet voor uiterlijk dinsdag 15 december 2020 om 17:00 uur
CET gemaild worden naar investorrelations@acomo.nl. Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor fysieke
aanwezigheid bij de BAVA, zoals beschreven in de vorige paragraaf, hoeven zich niet meer te registreren voor de
virtuele BAVA. Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor fysieke aanwezigheid of voor het webinar zullen
een email ontvangen voorafgaand aan de vergadering met een persoonlijke link die toegang geeft tot het webinar.
Zoals hierboven is aangegeven zal de vennootschap nog op een later moment op haar website aankondigen of de
BAVA gehouden zal worden als virtuele vergadering. Aandeelhouders worden geadviseerd om de website
regelmatig te bezoeken voor updates.
Steminstructie en indienen van vragen
Aandeelhouders kunnen hun steminstructies indienen via hun intermediair of via de portal van de ABN AMRO
Bank (www.abnamro.com/evoting). Op de Acomo website is een uitgebreide instructie te vinden van de ABN
AMRO Bank www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/11/How-to-submit-voting-instructions-EGM-Acomo.pdf.
In het geval dat de BAVA gehouden wordt als virtuele vergadering, zal er uitsluitend gestemd kunnen worden door
middel van stemmen bij volmacht.
De uiterste datum voor het indienen van de steminstructies is dinsdag 15 december 2020 om 17:00 uur CET. Let
op, het kan zijn dat uw intermediair een andere uiterste datum hanteert.
Ongeacht of de BAVA fysiek dan wel virtueel wordt gehouden, worden aandeelhouders uitgenodigd om uiterlijk
72 uur voorafgaand aan de vergadering vragen in te dienen middels een speciaal formulier dat is gepubliceerd op
de Acomo website www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/11/Acomo-EGM_questions-form.docx. Vragen die
niet tijdig zijn ingediend zullen niet worden behandeld tijdens het webinar. Aandeelhouders die tijdig vragen
hebben ingediend volgens deze instructies mogen tijdens het webinar follow-up vragen stellen door gebruik te
maken van de chat-functionaliteit zoals ondersteund door de webinar technologie. De ingediende vragen zullen
worden gegroepeerd en tijdens de BAVA worden behandeld.

Amsterdam Commodities N.V.
Rotterdam, 10 november 2020
=======

