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BTW 0402.206.045 Rechtspersonenregister Brussel Franstalige afdeling 

GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DELHAIZE GROEP NV/SA DOOR 
KONINKLIJKE AHOLD N.V. OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 2005/56/EG VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD VAN 26 OKTOBER 2005 BETREFFENDE GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIES 
VAN KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN (ZOALS GEWIJZIGD), ZOALS IN NEDERLAND UITGEVOERD IN 

DEEL 7, ARTIKEL 2, 3 EN 3A VAN BOEK 2 NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK EN IN BELGIË IN TITEL 
VBIS VAN BOEK  XI  (ARTIKEL 772/1 TOT EN MET 772/14) BELGISCHE WETBOEK VAN 

VENNOOTSCHAPPEN 

PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP 

Op heden, veertien maart tweeduizend zestien. 

Te 1140 Brussel, Stroobantsstraat 51. 

Voor mij, meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, 

WORDT GEHOUDEN  
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een publiek beroep 

op het spaarwezen doet of heeft gedaan GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW" (DELHAIZE GROEP), 
in het Frans ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Cie "LE  LION"  (GROUPE  DELHAIZE), in het Engels 

DELHAIZE  BROTHERS  AND Co.  "THE LION"  (DELHAIZE  GROUP)  afgekort DELHAIZE GROEP, in het Frans  

GROUPE  DELHAIZE en in het Engels DELHAIZE  GROUP,  waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 

Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Osseghemstraat, 53, hierna de "Vennootschap" of "Delhaize" 

genoemd. 

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP  
De Vennootschap is ontstaan uit de omvorming in een naamloze vennootschap van de 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gestichten Gebroeders Delhaize en Cie "De 

Leeuw"", in het frans "Etablissements Delhaize Frères et Cie "Le  Lion",  ingevolge een akte verleden voor 

meester Jacques Van Wetter, notaris te Elsene, op 22 februari 1962, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het 

Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna, onder nummer 4062. 

De statuten van de Vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge 

een proces-verbaal opgemaakt door meester Tim Carnewal, geassocieerd notaris te Brussel, op 19 

februari 2016, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
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De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Franstalige afdeling) 
onder nummer 0402.206.045. 

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU  

De vergadering wordt geopend om 14 uur 7 minuten, onder het voorzitterschap van de heer 

JANSSON Mats, wonende te 1206 Genève (Zwitserland),  rue  de  Contamines  15, hierna genaamd de 
"Voorzitter", die aanstelt tot secretaris de heer DECHAMPS Philippe Adelin, wonende te 1331  Rosières,  
rue  Tombeek Beauseant 2 bus 20. 

Worden benoemd tot stemopnemers: 

mevrouw DELCOURT  Laurence,  wonende te I400 Nijvel,  rue  Abbé Michel Renard 39; 
de heer LEYBAERT Pierre-François,  wonende te 1082 Berchem'Sainte'Aâathe,  rue  des 

Combattants 25/14. 

De Voorzitter heeft de deelnemers geïnformeerd dat de vergadering gefilmd zou worden 

teneinde de toeschouwers toe te laten de vergadering te volgen op de schermen aanwezig in de zaal en 

om het verloop van de vergadering op te nemen. Hij heeft aangeduid dat vragen in dit verband kunnen 

gericht worden aan de  Group  Support Office. 

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING — AANWEZIGHEIDSLIJST  

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon 

deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde werd opgenomen, de naam en het adres of de 

maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, de naam en functie van 

de vertegenwoordiger(s) alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal aandelen waarvoor de 

aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming. 

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de 

aandeelhouders. Deze lijst bevat een overzicht van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd 

overeenkomstig artikel 36 van de statuten. 

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De volmachten en de 

formulieren inzake stemming per brief zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap. 

Bijgevolg ligt de verschijning voor ondergetekende notaris besloten in voornoemde 

aanwezigheidslijst, waarop de partijen verklaren zich te beroepen; deze aanwezigheidslijst ondertekend 

door de leden van het bureau, die haar als nauwkeurig erkenden, werd bekleed met de melding van 

bijlage en door mij, notaris, ondertekend. 

UITEENZETTING DOOR DEVOORZITTER  

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:  

I.  De huidige vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over de 

volgende agenda: 

1. 	Kennisname en bespreking van de volgende documenten waarvan de aandeelhouders kosteloos 

een afschrift kunnen verkrijgen: 

i. het gemeenschappelijk voorstel voor grensoverschrijdende fusie, opgesteld door de 

Raad van Bestuur van Koninklijke Ahold N.V. ("Ahold") en de Raad van Bestuur van de 

Vennootschap, overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2005/56/[G van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van 

kapitaalvennootschappen, artikel 772/6 van het Belgische Wetboek van 

vennootschappen en artikel 2:312 juncto 2:326 juncto 2:333d van het Nederlands 

Burgerlijk Wetboek (het "Fusievoorstel");  
ii. het verslag, opgesteld door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, overeenkomstig 

artikel 7 van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 

oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen en 

artikel 772/8  van het Belgische Wetboek van vennootschappen (het "Verslag van de 

Raad van Bestuur"); en 



3 

	

iii. 	het verslag, opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, overeenkomstig 
artikel 8 van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 
oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen en 
artikel 772/9 van het Belgische Wetboek van vennootschappen (het "Verslag van de 
Commissaris"). 

2. Mededeling van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de bij 
de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van het Fusievoorstel en de datum van de 
fusie, overeenkomstig artikel 696 juncto 772/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen. 

3. Grensoverschrijdende fusie door overname van de Vennootschap door Ahold — 
Referentievoorschriften van de Nederlandse Wet Rol Werknemers bij Europese Rechtspersonen 
— Overdracht van onroerende goederen 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van: 

	

i 	het Fusievoorstel, onder voorwaarde van de vervulling van de opschortende voorwaarden 
uiteengezet in het Fusievoorstel en met ingang van 0:00 uur (Belgische tijd) op de eerste 
dag na de dag waarop een Nederlandse notaris de Nederlandse notariële akte van 
g/ensoverschnÿdondefus/overlÿdt/de "Effectieve Datum"); 

	

ü 	de grensoverschrijdende fusie door overname van de Vennootschap door Ahold in de zin 
van artikel 2.2 a) van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, 
artikelen 671 en 772/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 2:309 
juncto artikel 2:333 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, in overeenstemming met de 
bepalingen van het Fusievoorstel, onder voorwaarde van de vervulling van de 
opschortende voorwaarden uiteengezet in het Fusievoorstel en met ingang van en onder 
voorwaarde van de Effectieve Datum, en bijgevolg ontbinding zonder vereffening van de 
Vennootschap; 

/ü 
 

de toepassing van de referentievoorschriften bedoeld in artikel 1:31, leden 2 en 3 van de 
Nederlandse Wet Rol Werknemers bij Europese Rechtspersonen (de "RWER Wet") in 
plaats van het opstarten van onderhandelingen met een bijzondere 
onderhandelingsgroep (zoals bedoeld in artikel 2:333k lid 22 van het Nederlands 
Burgerlijk Wetboek), en, bijgevolg, de voortzetting van de bestaande situatie op het 
niveau van Ahold of op het niveau van de Vennootschap betreffende de 
medezeggenschap van de werknemers zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de RWER Wet; 
en 

	

/x 	het feit dat de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten waarvan de 
Vennootschap verklaart eigenares te zijn het voorwerp zullen uitmaken van afzonderlijke 
notariële akten, dewelke de wettelijk te vervullen formaliteiten zullen bevatten waaraan 
moet worden voldaan met betrekking tot de overdracht van deze onroerende goederen 
en deze onroerende zakelijk rechten (onverminderd de wettelijke formaliteiten die 
werden opgenomen in de notulen van deze buitengewone algemene vergadering) en 
dewelke zullen worden overgeschreven in de registers van de bevoegde 
hypotheekkantoren. 

4. Toekenning van Delhaize  EU  PSU's aan de heer Frans Muller 
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de toekenning van Delhaize  EU  PSU's aan de heer Frans 

Muller voorafgaand aan de dag waarop een Nederlandse notaris de Nederlandse notariële akte 

van grensoverschrijdende fusie verlijdt (de  "Closing")  en met een waarde van 1,5 miljoen EUR. De 

Delhaize  EU  PSU's worden drie jaar na de toekenning onvoorwaardelijk verkregen, mits de 

onderneming presteert overeenkomstig de bij de toekenning vastgestelde financiële 
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doelstellingen. Deze doelstellingen hebben momenteel betrekking op  het creëren van 

aandeelhouderswaarde. Het aantal te ontvangen aandelen bij de vesting van dcDeNobeEU 

PSU's zal variëren van 0% tot 150% van het toegekende aantal Delhaize  EU  PSU's, in functie van 

de door de onderneming behoo/deprestot/es afgezet tegen de financiële doelstellingen. Bij de  

Closing  worden de prestaties afgemeten aan de doelstellingen zoals die zijn gesteld in het kader 

van de stimuleringsregeling voor de lange termijn van de gecombineerde vennootschap. 

De bij uitzondering toegekende Delhaize  EU  PSU's worden gevest op voorwaarde dat (i) de  Closing  

plaatsvindt; en //0  de heer Frans Muller op de datum van de  Closing  nog bij de Vennootschap 

werkt op basis van zijn managementcontract. Indien aan een van deze vestingvoorwaarden niet 

wordt voldaan, za/deze vesting niet plaatsvinden en zullen de De/haize  EU  PSU's toegekend onder 

deze uitzonderlijke vesting automatisch vervallen en nietig worden. 

Bij de  Closing  worden deze bij uitzondering toegekende De/ho/ze  EU  PSU's geconverteerd in 

prestatieaandelen op grond van de meerjarige stimuleringsregeling van de gecombineerde 

vennootschap. 

5. Kwijting aan de bestuurders 

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor alle 

aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat als bestuurder in de periode 

van 1 januari 2016 tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering. 

6. Toekenning van bevoegdheden  
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de toekenning van bevoegdheden aan: 

	

i 	8Docs8V8A,/netnnootschoppe/ükezete/teNW//ennD*Zm/ÿgerstroot 27, 1000 Brussel, 

met het recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het 

Rechtspersonenregister, de BTW administratie en enig ondernemingsloket teneinde de 

registratie van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen 

en/of schrappen, alsook om alle formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de 

ontbinding van de Vennootschap; 

	

ü 	iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Philippe Dechamps, Nicolas  

Jérôme,  Els Steen en  Benoit Stockman,  individueel handelend en met het recht van 

indeplaatsstelling, om samen met één of meerdere vertegenwoordiger(s) die dienen te 

worden aangeduid door de algemene vergadering van Ahold, de notariële akten 

waarnaar wordt verwezen in besluit 3.1v. hierboven, evenals gebeurlijke verbeterende 

notariële akten houdende materiële vergissingen of vergetelheden inzake de onroerende 

goederen of onroerende zakelijke rechten, te ondertekenen; en 

	

/ü 	iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Philippe Dechamps en 

8//co/os  Jérôme,  individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de 

beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering te implementeren en 

alle nodige of nuttige formaliteiten in dit verband uit te voeren.  

II.  Oproepingen 
De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het 

bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de 

samenstelling van de vergadering: 
1.. Bijeenroeping van de houders van effecten 
Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen gedaan 

overeenkomstig artikel 533 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 30 van de 

statuten en verschenen in het Belgisch Staatsbiad en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen 
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bewaard blijven in de archieven van de Vennoot chap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van 

publicatie van deze oproepingen de volgende zijn: 

op 2 februari 2016 in het Belgisch Staatsbiad; 

op 2 februari 2016 in De Tijd; 

op 2 februari 2016 in L'Echo. 

Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale 

verspreiding te garanderen. 

De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht, de formulieren inzake stemmen 

per brief, het Fusievoorstel, het Verslag van de Raad van Bestuur, het Verslag van de Commissaris en alle 

documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter 

beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, werden daarenboven ter beschikking 

gesteld van de aandeelhouders op de  website  van de Vennootschap (www.delhaizegroep.com) vanaf 1 

februari 2016. 

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, 

vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd door middel van een brief op 1 februari 2016 aan de 

houders van aandelen op naam alsook aan de bestuurders en de commissaris, en dat eveneens een 

oproeping werd verstuurd naorde houders van  warrants  op naam door middel van een brief op 2 

februari 2016. 

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering 

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of 

artikel 31 en 32 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij notaris door het bureau werd bevestigd 

en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten in de archieven van de 

Vennootschap bewaard blijven. 

3. Verificatie van het aanwezigheidsquorum 
Er zijn thans in totaal 104.253.387 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, 

zonder vermelding van nominale waarde. De Vennootschap beschikt over 394.198 eigen aandelen, 

waarvan het stemrecht is geschorst. Na aftrek van de eigen aandelen, is het aantal aandelen met 

stemrecht vastgesteld op 103.859.189. 
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (i) 1.124 aandeelhouders hun registratieattest hebben 

neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op 

de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk 

hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping,  (ii)  64.348.175 aandeelhouders 

aanwezig zijn, vertegenwoordigd zijn of deelnemen per brief en  (iii)  er aan de stemming wordt 

deelgenomen (in persoon, bij volmachtdrager of per brief) met een totaal van 64.348.175 stemmen. 

Om geldig te kunnen beraadslagen en stemmen over item 3. dat is opgenomen in de agenda 

moet de vergadering tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 

Er zijn 64.348.175 aandelen vertegenwoordigd; bijgevolg vertegenwoordigen degene die 

deelnemen aan de vergadering de helft van het maatschappelijke kapitaal en kan er geldig worden 

beraadslaagd en gestemd over item 3. van de agenda. 

Al deze feiten werden gecontroleerd en echt bevonden door de vergadering. 

4. Stemrecht 
leder aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 35 van de statuten. 

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 64.348.175 stemmen. 

De obligatiehouders en de houders van  warrants  mogen op de algemene vergadering aanwezig 

zijn doch enkel met adviserende stem. 
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5. Vereiste meerderheid 

Om te worden aangenomen moet de voorstellen in de agenda, de volgende meerderheid bekomen: 

item 3. moet drie/vierden (3/4) van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen die aan 

de stemming deelnemen, bekomen; 

items 4., 5. en 6. moeten de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig 

vertegenwoordigde stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen. 

6. Derden aanwezig op de vergadering 

Behalve de voormelde personen, wonen tevens journalisten, alsook bepaalde leden van het 

personeel van de Vennootschap en andere personen die de Vennootschap bijstaan voor het goede 

verloop van en de logistieke steun aan de vergadering de vergadering bij. Geen enkele van deze personen 

mag zich uitdrukken of aan de stemming deelnemen. Hun aanwezigheid roept geen bezwaar op bij de 

vergadering. 

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN  

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden. 

Zij stelt vast geldig te zijn samengesteld, en bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te 

beraadslagen. 
INLEIDING  

De Voorzitter zet de context van de voorgestelde besluiten uiteen aan de vergadering en verleent 

daarna het woord aan de heer Frans Muller, Voorzitter van het Executief Comité en  CEO,  die het 

Fusievoorstel verder toelicht. 

VRAGEN  

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de Voorzitter mee dat geen enkele 

aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Belgische Wetboek 

van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen. 

Conform artikel 540 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, nodigt de Voorzitter de 

deelnemers die dat wensen uit de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen. Deze vragen 

worden beantwoord. 

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast. 

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN  

De Voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd. 

De vergadering gaat over tot de agenda en na te hebben beraadslaagd, neemt zij de volgende 

besluiten: 

EERSTE BESLISSING 

I. De vergadering verklaart de inhoud te kennen van en ontslaat de Voorzitter derhalve van 

voorlezing van de hierna vermelde vennootschapsrechtelijke documenten, opgesteld in het kader van de 

grensoverschrijdende fusie door overneming van de Vennootschap door de naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht "Koninklijke Ahold N.V." met statutaire zetel te Zaandam (gemeente Zaanstad) 

(Nederland), en kantoorhoudende aan de Provincialeweg 11, 1506K4A Zaandam (Nederland), 

ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

3SU0O363, met Belgisch ondernemingpnumme/0445.434.688, hierna genaamd "AhoùÍ" en samen met de 

Vennootschap, hierna genaamd de "Fuserende Vennootschappen" overeenkomstig de bepalingen van de 

artikelen 772/1 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen, waarvan de 

aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen, in toepassing van artikel 772/10, §1 van het 

Belgische Wetboek van vennootschappen, te weten: 

i. 

	

	het gemeenschappelijk voorstel voor grensoverschrijdende fusie, opgesteld door de 

Raad van Bestuur van Ahold en de Raad van Bestuur van de Vennootschap, 

overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn I005/66/EG van het Europees Parlement en de 
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Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van 

kapitaalvennootschappen, artikel 772/6 van 	het Belgische Wetboek van 

vennootschappen en artikel 2:312 juncto 2:326 juncto 2:333d van het Nederlands 

Burgerlijk Wetboek (het "Fusievoorstel"); dit Fusievoorstel werd neergelegd door de 

Vennootschap op de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel op 

15 januari 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel 

overeenkomstig artikel 74 van het Belgische Wetboek van vennootschappen op 26 

januari 2016 onder nummers 16013302 en 16013303;  
ii 	het verslag de dato 21 januari 2016, opgesteld door de Raad van Bestuur van de 

Vennootschap, overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van 

kapitaalvennootschappen en artikel 772/8 van het Belgische Wetboek van 

vennootschappen (het "Verslag van de Raad van Bestuur"); en  
iii. 	het verslag, opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, overeenkomstig 

artikel 8 van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 

oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen en 

artikel 772/9 van het Belgische Wetboek van vennootschappen (het "Verslag van de 

Commissaris"). De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt: 

"7. Beslu 

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de 

Bedrerevisoren met betrekking tot de fusie van vennootschappen, verklaren wij hetgeen 

volgt: 

• De waarderingsmethoden gehanteerd door de Raad van Bestuur voor de 

overgenomen vennootschap, De/hoize Groep NV, en voor de overnemende 

vennootschap, Koninklijke Ahold N.V., worden in de gegeven context als passend 

beschouwd. 

• De waarderingsmethoden zijn correct toegepast door de Raad van Bestuur bij 

het vastleggen van de ruilverhouding, hetgeen resulteert in een relevante en 

redelijke ruilverhouding. 

Ten slotte herinneren, wij u eraan dat onze opdracht er niet uit bestaat om een opinie te 

geven over de wettigheid en de  fairness  van de transactie, de waarde van aandelen, of de 

passendheid van de vergoeding voor de aandeelhouders. 

Diegem, J2 januari J026 

De Commissaris 

(handtekening) 

DElO/TTE8edresæxisoren 

BVn. v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Eric Nys" 

||. De Voorzitter verklaart dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad om één maand 

voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de 

volgende stukken, in toepassing van artikel 772/10, §2 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, 

te weten: 

10 het Fusievoorstel; 

Z^ de in de artikelen 772/8 en 772/9 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en 

artikelen 2:313 paragraaf 1 en 2:328, paragrafen 1 en 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek bedoelde 

verslagen van elk van de Fuserende Vennootschappen; 

3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de Fuserende Vennootschappen; 
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4° de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissarissen over de laatste 

drie boekjaren van elk van de Fuserende Vennootschappen; 

5° de tussentijdse rekeningen. 

ledere aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk 

afschrift verkrijgen van de in artikel 772/10, §I van het Belgische Wetboek van vennootschappen 

bedoelde stukken. 

De Voorzitter verklaart dat bovenstaande documentatie van Delhaize en Ahold sinds 1 februari 

2016 beschikbaar werd gesteld op de  website  van De|haize (www.delhaizegroep.com ) en Ahold 
(www.aho|dzom). 

TWEEDE BESLISSING 

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft, op heden voorafgaandelijk dezer, 

overeenkomstig artikel 696 juncto 772/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en 

artikel 2:315 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, verklaard dat er zich geen belangrijke wijzigingen in 

de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de 

opstelling van het Fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering. 

De Raad van Bestuur van Ahold heeft, op heden voorafgaandelijk dezer, overeenkomstig 

artikel 696 juncto 772/I van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 2:315 van het 

Nederlands Burgerlijk Wetboek, de Raad van Bestuur van de Vennootschap in kennis gesteld dat er zich 

geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van Ahold hebben voorgedaan 

tussen de datum van de opstelling van het Fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering. 

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen. 

Een kopij van de voormelde verklaringen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en de 

Raad van Bestuur van Ahold wordt overhandigd aan de notaris die ze bewaart in zijn dossier. 

DERDE BESLISSING 

De vergadering beslist tot goedkeuring van het Fusievoorstel, onder voorwaarde van de vervulling 

van de opschortende voorwaarden uiteengezet in het Fusievoorstel en met ingang van 0:00 uur 

(Belgische tijd) op de eerste dag na de dag waarop een Nederlandse notaris de Nederlandse notariële 

akte van grensoverschrijdende fusie verlijdt (de "Effectieve Datum"). 

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te notuleren dat uit het Fusievoorstel, dat 

hierna letterlijk en integraal (evenwel zonder haar Bijlagen) wordt opgenomen, het volgende blijkt: 

1 	Begripsbepalingen 
. 

~~~~~~~haóÓ~~volgende begrippen de navolgende betekenis, tenzij uit de context 

anders blijkt: 

"Aandeelhouders van Delhaize" betekent de houders van Gewone Aandelen Delhaize; 

"ADS-en" betekent  American depositary  shares (die blijken uit  American depositary receipts);  

"A FM" be tekent Stichting Autoriteit Financiële Markten; 

"Ahold ADS-en" betekent de ADS-en van Ahold; 

"Ahold Groep" betekent Ahold en haar dochtermaatschappijen;  

"Ahold Kapitaalrestitutie" heeft de betekenis die daaraan in artikel 6.5.3 wordt toegekend; 

"Amerikaanse Obligaties" heeft de betekenis die daaraan in artikel 11.4.2(ii) wordt toegekend; 

"Balansdatum" heeft de betekenis die daaraan in artikel 9.1 wordt toegekend; 
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"Belastingneutraal" betekent dat de Fusie zal worden aangemerkt als een "fusie" zoals bedoeld in 
artikel 210, §1, 1° van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en zal genieten 
van: (i) het "rollover" regime inzake vennootschapsbelasting waarin wordt voorzien in artikel 211 en 
229, §4 van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen;  (ii)  de vrijstelling van het 
registratierecht waarin wordt voorzien in artikel 117, §1 van het Wetboek der registratierechten van 
30 november 1939;  (iii)  het "rollover" regime inzake vennootschapsbelasting waarin wordt voorzien 
in artikel 45, §1 van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen; en  (iv)  het BTW-regime 
waarin wordt voorzien in artikel 11 en 18, §3 van het Belgische BTW-Wetboek van 3 juli 1969; 

"Belgische Obligaties" heeft de betekenis die daaraan in artikel 11.4.2(i) wordt toegekend; 

'BW' betekent het Nederlands Burgerlijk Wetboek;  

"Closing"  of "Transactiedatum" betekent de dag waarop een Nederlandse notaris de 
Nederlandse notariële akte van grensoverschrijdende Fusie verlijdt; 

"Delhaize-Aandelentoekenningen" betekent, gezamenlijk, de Delhaize  EU  Opties, de Delhaize  

EU  PSU's, de Delhaize U.S. Opties en de Delhaize U.S. RSU's/PSU's; 

"Delhaize ADS-en" betekent de uitstaande ADS-en van Delhaize; 

"Delhaize ADS-Houders" betekent de houders van Delhaize ADS-en; 

"Delhaize ADS-Verhouding" heeft de betekenis die daaraan in artikel 6.1.2  (iv)  wordt toegekend; 

"Delhaize ADS-Waarde" betekent de laatst bekendgemaakte koers van Delhaize ADS-en op  

NYSE  (zoals bekendgemaakt in  The  Wall Street  Journal  of, indien daarin niet bekendgemaakt, in 
een andere gezaghebbende bron zoals gezamenlijk geselecteerd door Delhaize en Ahold) op de 
laatste volledige handelsdag voorafgaand aan de datum van de Effectieve Tijd; 

"Delhaize  EU  Optie" betekent een optie tot koop van een Gewoon Aandeel Delhaize, verleend 
ingevolge de Delhaize  EU  Stimuleringsplannen; 

"Delhaize  EU  PS U" betekent een onder prestatievoorwaarden toegekende  restricted  stock unit 
met betrekking tot Gewone Aandelen Delhaize, verleend ingevolge de Delhaize  EU  

Stimuleringsplannen; 

"Delhaize  EU PSU  Bedrag" betekent, met betrekking tot elke Delhaize  EU PSU,  de som van:  

(I) het resultaat van (A) het aantal Gewone Aandelen Delhaize dat onderworpen is aan de 
toepasselijke Delhaize  EU PSU,  op basis van de feitelijke realisatie van toepasselijke 
prestatievoorwaarden tot en met het einde van het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaand 
aan het jaar waarin zich de Effectieve Tijd voordoet (zoals in redelijkheid bepaald door de 
Raad van Bestuur (of, indien van toepassing, een commissie daarvan die de Delhaize 
Stimuleringsplannen administreert) voorafgaand aan de Effectieve Tijd) vermenigvuldigd 
met (B) een breukdeel, waarvan de teller het aantal kalenderjaren in de toepasselijke op 
prestaties gebaseerde vestingperiode van Delhaize  EU  PSU's is die verstreken is 
voorafgaand aan het kalenderjaar waarin zich de Effectieve Tijd voordoet en waarvan de 
noemer is het totale aantal jaren in die op prestaties gebaseerde vestingperiode; en  

(ii) 	het resultaat van (a) het aantal Gewone Aandelen Delhaize dat onderworpen is aan die 
Delhaize  EU PSU,  op basis van realisatie op targetniveau van toepasselijke 
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prestatievoorwaarden vermenigvuldigd met (b) een breukdeel, waarvan de teller het aantal 

kalenderjaren in de toepasselijke op prestaties gebaseerde vestingperiode van Delhaize  

EU  PS U's is die niet verstreken zijn per het kalenderjaar waarin zich de Effectieve Tijd 

voordoet en waarvan de noemer het totale aantal jaren is in die op prestaties gebaseerde 

vestingperiode; 

"Delhaize  EU  Stimuleringsplannen" betekent het Delhaize Group 2007 Stock  Option  Plan  for 

Associates  of Non-U.S.  Companies  en het Delhaize Group 2014  European  Performance Stock Unit 

Plan; 

"Delhaize Groep" betekent Delhaize en haar dochtermaatschappijen; 

"Delhaize Stimuleringsplannen" betekent de Delhaize  EU  Stimuleringsplannen tezamen met de 

Delhaize U.S. Stimuleringsplannen; 

"Delhaize U.S. Optie" betekent een optie, in de vorm van een warrant, tot koop van een Delhaize 

ADS, verleend ingevolge de Delhaize U.S. Stimuleringsplannen; 

"Delhaize U.S. RSU/PSU" betekent een  restricted  stock unit met betrekking tot Delhaize ADS-en, 

met al dan niet aan prestaties onderworpen vestingvoorwaarden, verleend ingevolge de Delhaize 

U.S. Stimuleringsplannen; 

"Delhaize U.S. Stimuleringsplannen" betekent het Delhaize America,  LLC  2012  Restricted  Stock 

Unit Plan, met ingangsdatum 24 mei 2012, en het Delhaize Group 2012 U.S. Stock Incentive Plan, 

met ingangsdatum 24 mei 2012;  

"Deloitte"  betekent  Deloitte  Bedrijfsrevisoren/Reviseurs  d'Entreprises  BCVBNCSCRL; 

"Effectieve Tijd" heeft de betekenis die daaraan in artikel 2.1 wordt toegekend; 

"Fiscale Fusie-Ruling" heeft de betekenis die daaraan in artikel 4.1.10 wordt toegekend; 

"Fusie" heeft de betekenis die daaraan in overweging (A) wordt toegekend; 

"Fusieovereenkomst" heeft de betekenis die daaraan in overweging (A) wordt toegekend; 

"Fusievoorstel" betekent dit gemeenschappelijke voorstel voor grensoverschrijdende Fusie tussen 

Delhaize, als verdwijnende vennootschap, en Ahold, als verkrijgende vennootschap; 

"Gecombineerde Vennootschap" betekent de entiteit die zal bestaan na voltooiing van de Fusie; 

"Geconverteerde  PSU"  heeft de betekenis die daaraan in lid (a) van artikel 2 van Bijlage 1 wordt 

toegekend; 

"Gewone Aandelen Ahold" betekent gewone aandelen in Ahold met een nominale waarde van 

EUR 0,01 elk; 

"Gewone Aandelen Delhaize" betekent gewone aandelen zonder nominale waarde in Delhaize;  

"Hive-Down" heeft de betekenis die daaraan in artikel 2.2 wordt toegekend; 

"Medezeggenschap" heeft de betekenis die daaraan in artikel 1:1 van de WRW-ER wordt 

toegekend; 

"NieuwDelhaize" heeft de betekenis die daaraan in artikel 2.2 wordt toegekend; 
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"Omzetting" heeft de betekenis die daaraan in artikel 2.2 wordt toegekend; 

"Opschortende Voorwaarden" betekent de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in 
artikel 4.1, 4.2 en 4.3; 

"Per ADS Fusievergoeding" heeft de betekenis die daaraan in artikel 6.1.2(1v) wordt toegekend; 

"PwC" betekent PricewaterhouseCoopers Accountants N. V; 

"Raad van Bestuur van Ahold" betekent de Raad van Bestuur van Ahold; 

"Raad van Bestuur van Delhaize" betekent de Raad van Bestuur van Delhaize; 

"Raad van Commissarissen" betekent de raad van commissarissen van Ahold; 

"Raden van Bestuur van de Fuserende Vennootschappen" betekent de Raad van Bestuur van 
Delhaize en de Raad van Bestuur van Ahold; 

"Relevante Goedkeuringen Mededingingsautoriteiten" betekent: (i) het aflopen of beëindigen 
van de toepasselijke wachtperiode(s) ingevolge de U.S.  Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements  
Act of 1976, als gewijzigd, en elke eventuele verlenging daarvan, en alle daaronder toepasselijke 
voorschriften en regelgeving;  (ii)  een besluit onder toepasselijke Europese 
mededingingsregelgeving waarbij de Fusie verenigbaar wordt verklaard met de 
gemeenschappelijke markt of, indien een dergelijk besluit (geheel of gedeeltelijk) is verwezen naar 
een nationale mededingingsautoriteit van een EU-lidstaat, de vereiste goedkeuring van die 
nationale mededingingsautoriteit ingevolge diens toepasselijke mededingingswetgeving;  (iii)  een 
besluit ingevolge toepasselijke Servische mededingingswetgeving dat de Fusie toestaat en/of dat 
verklaart dat de Fusie de mededinging op de markt van de Servische Republiek als geheel of in 
een relevant deel ervan niet aanzienlijk beperkt, vervalst of verhindert; en  (iv)  een besluit ingevolge 
toepasselijke mededingingswetgeving van de Republiek Montenegro dat de Fusie toestaat en/of 
dat verklaart dat de Fusie de mededinging op de markt van de Republiek Montenegro als geheel of 
in een relevant deel ervan niet aanzienlijk beperkt, vervalst of verhindert; 

"Ruilverhouding" heeft de betekenis die daaraan in artikel 5.3.1 wordt toegekend; 

"Splitsing" heeft de betekenis die daaraan in artikel 2.2 wordt toegekend; 

"Splitsingsvoorstel" heeft de betekenis die daaraan in artikel 2.2 wordt toegekend; 

"Stichting Ahold" heeft de betekenis die daaraan in artikel 4.3.1 wordt toegekend; 

"Stichting Ahold Calloptie" heeft de betekenis die daaraan in artikel 5.2 wordt toegekend; 

"Vereiste Besluiten Ahold" heeft de betekenis die daaraan in artikel 4.1.1 wordt toegekend; 

"W.Venn." betekent het Belgische Wetboek van vennootschappen; 
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"Wezenlijk Nadelig Effect" op Delhaize of Ahold betekent elke wijziging, gebeurtenis of 
ontwikkeling die, als zodanig of in combinatie met al dergelijke andere wijzigingen, gebeurtenissen 
of ontwikkelingen, een wezenlijk nadelig effect heeft of in redelijkheid verwacht zou mogen worden 
te hebben op de onderneming, financiële positie of bedrijfsresultaten van ofwel de Ahold Groep 
ofwel de Delhaize Groep, zoals van toepassing, met dien verstande dat het volgende niet in 
beschouwing wordt genomen wanneer wordt vastgesteld of zich al dan niet een Wezenlijk Nadelig 

Effect heeft voorgedaan: 

elke wijziging, gebeurtenis of ontwikkeling die een algemeen effect heeft op de sectoren 
waarin respectievelijk de Ahold Groep of de Delhaize Groep opereert, of elke wijziging, 
gebeurtenis of ontwikkeling in algemeen economische dan wel regelgevende, wetgevende 
of politieke omstandigheden ofwel omstandigheden betreffende effecten, kredieten, 
financiële markten of overige kapitaalmarkten, in alle gevallen in Nederland, België, Groot-
Brittannië, Griekenland, de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied, in alle gevallen 
behoudens voor zover deze wijziging, gebeurtenis of ontwikkeling een wezenlijk 
onevenredige wijze respectievelijk de Ahold Groep of de Delhaize Groep treft ten opzichte 
van andere bedrijven die in het betreffende geografische gebied opereren en in de 

sectoren waarin respectievelijk de Ahold Groep of de Delhaize Groep opereert;  

(ii) elke wijziging, gebeurtenis of ontwikkeling voor zover deze het gevolg is van de 
ondertekening en levering van de Fusieovereenkomst of de openbare mededeling, het 
hangende-zijn of het van kracht worden van de Fusie of een van de andere in de 
Fusieovereenkomst voorziene transacties, met inbegrip van procedures door 
aandeelhouders en de impact van deze veranderingen of ontwikkelingen op de 
verhoudingen, contractuele of andere, van die partij of een van haar 
dochtermaatschappijen met werknemers, vakbonden, cliënten, klanten, leveranciers of 

partners;  

(iii) elke wijziging, gebeurtenis of ontwikkeling voor zover deze het gevolg is van het door de 
Ahold Groep of de Delhaize Groep niet voldoen aan interne of gepubliceerde ramingen, 
prognoses, schattingen of voorspellingen met betrekking tot opbrengsten, winsten of 
andere financiële of operationele meetmethoden voor enige periode (met dien verstande 
dat de feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot deze tekortkoming als een 
Wezenlijk Nadelig Effect beschouwd kunnen worden en in overweging genomen kunnen 
worden om vast te stellen of er zich al dan niet een Wezenlijk Nadelig Effect heeft 
voorgedaan, indien deze feiten en omstandigheden niet in lid (i),  (ii)  of (v) tot en met lid  

(viii)  van deze definitie worden beschreven);  

(iv) elke op zichzelf staande wijziging in de marktprijs, de kredietbeoordeling (met betrekking 
tot Ahold, Delhaize of hun respectieve effecten) of het handelsvolume van hun respectieve 
effecten (met dien verstande dat de feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot 
deze tekortkoming als een Wezenlijk Nadelig Effect beschouwd kunnen worden en in 
overweging genomen kunnen om vast te stellen of er zich al dan niet een Wezenlijk 
Nadelig Effect heeft voorgedaan, indien deze feiten en omstandigheden niet in lid (i),  (ii)  of 

(v) tot en met lid  (viii)  van deze definitie worden beschreven); 

(y) 	elke (voorgenomen) wijziging na de datum van de Fusieovereenkomst in toepasselijke 
voorschriften, GAAP of IFRS (of, in alle gevallen, een gezaghebbende uitlegging daarvan); 
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(vi) geopolitieke omstandigheden, het ontstaan of escaleren van vijandigheden, 
oorlogshandelingen, sabotage of terrorisme, of elke dreigende of aan de gang zijnde 
escalatie of verslechtering van deze oorlogshandelingen of sabotage of dit terrorisme per 
de datum van de Fusieovereenkomst, behoudens voor zoverdeze wijziging, gebeurtenis of 
ontwikkeling op wezenlijk onevenredige wijze effect heeft op respectievelijk de Ahold 
Groep of de Delhaize Groep ten opzichte van andere bedrijven die in het betreffende 
geografische gebied opereren en in de sectoren waarin respectievelijk de Ahold Groep of 
de Delhaize Groep opereert;  

(vii) een orkaan, tornado, overstroming, aardbeving of andere natuurramp, behoudens voor 
zover deze wijziging, gebeurtenis of ontwikkeling op wezenlijk onevenredige wijze effect 
heeft op respectievelijk de Ahold Groep of de Delhaize Groep ten opzichte van andere 
bedrijven die in het betreffende geografische gebied opereren en in de sectoren waarin 
respectievelijk de Ahold Groep of de Delhaize Groep opereert; of  

(viii) elke wijziging, gebeurtenis of ontwikkeling voor zover deze het gevolg is van een handeling 
door een lid van respectievelijk de Ahold Groep of de Delhaize Groep die uitdrukkelijk op 
grond van de Fusieovereenkomst dient te worden verricht; en 

"WRW-ER" heeft de betekenis die daaraan in artikel 11.1.1 wordt toegekend. 

2 	Fusie 

2.1 	Fusie 

Onder de in dit Fusievoorstel uiteengezette voorwaarden stellen de Raden van Bestuur van de 
Fuserende Vennootschappen voor de Fusie te effectueren, ten gevolge waarvan: 

2.1.1 	het gehele vermogen en alle rechtsverhoudingen van Delhaize onder algemene titel 
overgaan op Ahold, zodanig dat Ahold van rechtswege in alle rechten en verplichtingen 

van Delhaize treedt; 

2.1.2 de Aandeelhouders van Delhaize en/of Delhaize ADS-Houders aandeelhouders van Ahold 
en/of houders van Ahold ADS-en worden; en 

2.1.3 	Delhaize wordt ontbonden zonder vereffening en derhalve ophoudt te bestaan. 

De Fusie wordt van kracht op 00.00 uur Nederlandse tijd op de eerste dag na de datum van de  

Closing  (de "Effectieve Tijd"). Ahold zal per de Effectieve Tijd een bijkantoor in België openen en 
aan dat bijkantoor het gehele vermogen en alle rechtsverhoudingen toekennen die voorafgaand 
aan de Effectieve Tijd door Delhaize werden gehouden en via dat bijkantoor de bedrijfsactiviteiten 
voeren die voorafgaand aan de Effectieve Tijd door Delhaize werden verricht. 

2.2 	Hive-Down  na  de  Fusie  

De Gecombineerde Vennootschap is voornemens zo spoedig mogelijk na voltooiing van de Fusie 
een afsplitsing te effectueren (de "Splitsing"). Ahold zal overeenkomstig Nederlands recht ten 
behoeve van de Splitsing een splitsingsvoorstel publiceren (het "Splitsingsvoorstel'), 

Ingevolge de Splitsing gaat het vermogen van (het voormalige) Delhaize over naar een 100% 
Nederlandse dochtermaatschappij van de Gecombineerde Vennootschap, die ter gelegenheid van 
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en ingevolge de Splitsing zal worden opgericht ("NieuwDelhaize'). De Raad van Bestuur van 
Ahold is voornemens tot de Splitsing te besluiten overeenkomstig artikel 2:334ff BW en het 
Splitsingsvoorstel. 

Teneinde de Nederlandse nationaliteit van NieuwDelhaize te wijzigen is de Gecombineerde 
Vennootschap voornemens de zetel van NieuwDelhaize na de Splitsing naar België te verplaatsen 
door NieuwDelhaize om te zetten in een Belgische commanditaire vennootschap op 
aandelen/société en commandite par  actions  (de "Omzetting'). Na de Omzetting zullen de 
activiteiten van (het voormalige) Delhaize niet door een Belgisch bijkantoor worden verricht maar 
rechtstreeks door NieuwDelhaize. 

De Gecombineerde Vennootschap zal ernaar streven de Omzetting zo spoedig mogelijk na de 
Splitsing te implementeren. De Omzetting is onderworpen aan (i) een goedkeuringsproces bij de 
Gecombineerde Vennootschap en NieuwDelhaize en  (ii)  voldoening aan bepaalde procedurele 
aspecten ingevolge toepasselijk recht. Met betrekking tot  (ii)  zal NieuwDelhaize onder meer een 
afzonderlijk omzettingsvoorstel opstellen en publiceren dat overeenkomstig toepasselijk recht 
verkrijgbaar zal worden gesteld. 

De herstructurering zoals voorzien door de combinatie van de Splitsing en de Omzetting wordt de  
"Hive-Down" genoemd. 

3 	Vorm, juridische naam, plaats van vestiging, statutaire zetel en 

vennootschappelijk doel van Ahold en Delhaize 

3.1 	De vorm, juridische naam, plaats van vestiging, statutaire zetel en het vennootschappelijk doel van 
Ahold zijn als volgt en worden, behalve de juridische naam, in het kader van de Fusie niet 
gewijzigd: 

3.1.1 	Vorm: een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. 

3.1.2 Juridische naam: Koninklijke Ahold N.V Voorgesteld wordt de juridische naam van Ahold 
per de Effectieve Tijd te wijzigen in "Koninklijke Ahold Delhaize N.V". Deze juridische naam 
is afhankelijk van het verzoek van Ahold aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden 
om te bestendigen dat het predicaat "Koninklijke" voor Ahold gevoerd mag worden. Indien 
de bestendiging van het predicaat niet wordt verkregen wordt voorgesteld de juridische 
naam van Ahold per de Effectieve Tijd te wijzigen in "Ahold Delhaize N. V". 

3.1.3 Adres: Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam (gemeente Zaanstad), Nederland. 

3.1.4 	Statutaire zetel: Zaandam, Nederland. 

3.1.5 	Vennootschappelijk doel: Ahold heeft ten doel het oprichten en mede-oprichten van, 
deelnemen in, financieren met inbegrip van het geven van garanties en het stellen van 
borgtochten ten behoeve van derden tot zekerheid voor verplichtingen van 
vennootschappen en ondernemingen, waarmede de vennootschap in een groep is 
verbonden, danwel waarin de vennootschap een deelneming bezit of waarmede de 
vennootschap op andere wijze samenwerkt, het voeren van het bestuur over- en zelf 
exploiteren van ondernemingen in de groot- en detailhandel in gebruiks- en 
verbruiksartikelen, van ondernemingen die zodanige artikelen fabriceren, alsmede van 
restaurants en van ondernemingen die van dienstverlening hun bedrijf maken, met al 
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hetgeen daartoe in de ruimste zin behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede het 
oprichten van-, deelnemen in-, voeren van bestuur over en het eventueel zelf exploiteren 
van ondernemingen van andere aard. 

3.2 	De vorm, juridische naam, statutaire zetel en het vennootschappelijk doel van Delhaize zijn als 
volgt: 

3.2.1 	Vorm: een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. 

3.2.2 Juridische naam: GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW" (DELHAIZE GROEP). 

3.2.3 	Statutaire zetel: Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), België. 

3.2.4 	Vennootschappelijk doel: De vennootschap heeft voor doel de handel in duurzame of niet 
duurzame goederen en koopwaren, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en de 
verkoop van alle artikelen met groot verbruik, huishoud- en andere artikelen, alsmede het 
verschaffen van alle diensten. De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle 
industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen tot stand 
brengen, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar 
handel te bevorderen of uit te breiden. Zij mag door alle middelen, belangen nemen in alle 
zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een gelijkaardig, analoog of aanverwant 
doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar 
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. 

4 	Opschortende Voorwaarden 

4.1 	De respectieve verplichting van iedere Fuserende Vennootschap om de Fusie te realiseren is 
afhankelijk van de vervulling of, voor zover door toepasselijk recht is toegestaan, de schriftelijke 
verzaking (geheel of gedeeltelijk, met dien verstande dat delen waaraan niet wordt verzaakt 
overigens worden vervuld) door de Fuserende Vennootschappen gezamenlijk, op of vóór de 

Transactiedatum, van de volgende voorwaarden: 

4.1.1 	de buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders van Ahold of een 
opvolgende buitengewone vergadering van Aandeelhouders van Ahold, al naargelang het 
geval, heeft de volgende besluiten goedgekeurd (de "Vereiste Besluiten Ahold"): 

de goedkeuring van dit Fusievoorstel, d. w. z. het besluit tot Fusie, welke van kracht 
wordt per de Effectieve Tijd; 

de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur van Ahold en de 
Raad van Commissarissen zoals voorzien door de Fusieovereenkomst, welke 
benoemingen van kracht worden per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk zijn aan 
het van kracht worden van de Fusie; en  

(iii) 	de wijziging van de statuten van Ahold ter uitvoering van de  governance-structuur 

van Ahold zoals uiteengezet in de Fusieovereenkomst, welke statutenwijziging van 
kracht wordt per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk is aan het van kracht worden 

van de Fusie; 
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4.1.2 de buitengewone vergadering van Aandeelhouders van Delhaize of een opvolgende 
buitengewone vergadering van Aandeelhouders van Delhaize, al naargelang het geval, 
heeft de volgende besluiten genomen: 

de goedkeuring van dit voorstel tot Fusie, welke van kracht wordt per de Effectieve 
Tijd; en  

(ii) 	de goedkeuring van de grensoverschrijdende Fusie door verkrijging door Ahold 
van Delhaize overeenkomstig de voorwaarden van dit Fusievoorstel, welke Fusie 
van kracht wordt per en onder voorwaarde van de Effectieve Tijd, en 
dientengevolge de ontbinding zonder vereffening van Delhaize; 

4.1.3 	ontvangst van de Relevante Goedkeuringen Mededingingsautoriteiten of, indien van 
toepassing, het aflopen of beëindigen van de toepasselijke wachtperioden in plaats van die 
goedkeuringen van mededingingsautoriteiten; 

4.1.4 een notaris van Allen & Overy  LLP  te Amsterdam heeft het pre-fusie attest verkregen dat 
overeenkomstig toepasselijk Belgisch recht door een Belgische notaris is afgegeven; 

4.1.5 de Gewone Aandelen Ahold die bij de Fusie aan de Aandeelhouders van Delhaize en ADS-
Houders van Delhaize zullen worden toegekend, zijn toegelaten tot de notering en handel 
op de beurzen van Euronext Amsterdam en Euronext Brussels; 

4.1.6 het prospectus, opgesteld en gedeponeerd bij de  AFM,  is naar Nederlands recht door de  

AFM  goedgekeurd en gepaspoort naar België, in beide gevallen overeenkomstig het 

toepasselijk recht; 

4.1.7 	de registratieverklaring op Formulier F-4 van Ahold, waarvan het Amerikaanse prospectus 
deel uitmaakt, is door de U.S.  Securities  and Exchange  Commission  ingevolge de  

Securities  Act van 1933, zoals gewijzigd, van kracht verklaard, en er is geen stop order 
afgegeven waarmee de werking van een dergelijke registratieverklaring wordt opgeschort 
en er loopt geen daartoe strekkende procedure; 

4.1.8 	geen schuldeiser van Ahold heeft crediteurenverzet ingesteld of, indien ingesteld is dat 
crediteurenverzet ingetrokken, beslecht of opgeheven door een afdwingbaar gerechtelijk 
bevel van de desbetreffende rechter in Nederland; 

4.1.9 	geen rechtsbevoegd overheidslichaam heeft een bevel, verbod, vonnis, besluit of andere 
van kracht zijnde maatregel gegeven, genomen of ten uitvoer gelegd waardoor het van 
kracht worden van de Fusie overeenkomstig de voorwaarden van de Fusieovereenkomst 
wordt verboden of onwettig wordt; en 

4.1.10 Ahold en Delhaize hebben een ruling van de Belgische belastingdienst verkregen die 
bevestigt dat de Fusie naar Belgisch recht Belastingneutraal zal zijn, behoudens de 
eventuele voorwaarden als voorzien in het toepasselijk recht en de toepasselijke 
rulingpraktijk (de "Fiscale Fusie-Ruling'). De Fiscale Fusie-Ruling is op 13 oktober 2015 
verkregen. 
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4.2 	Bovendien is de verplichting van zowel Ahold als Delhaize om de Fusie te effectueren tevens 
afhankelijk van de vervulling of de schriftelijke verzaking (geheel of gedeeltelijk, met dien verstande 
dat delen waaraan niet wordt verzaakt overigens worden vervuld) door die Fuserende 
Vennootschap, op of vóór de Transactiedatum, van de volgende voorwaarden: 

4.2.1 	Er heeft zich geen wijziging, gebeurtenis of ontwikkeling voorgedaan, die afzonderlijk of als 
geheel genomen een Wezenlijk Nadelig Effect heeft gehad of in redelijkheid naar 
verwachting zou hebben op de andere Fuserende Vennootschap sinds 24 juni 2015, d.w.z. 
de datum van de Fusieovereenkomst, die voortduurt op de Transactiedatum; 

4.2.2 de garanties van de andere Fuserende Vennootschap (anders dan bepaalde genoemde 
garanties met betrekking tot het aandelenkapitaal van die andere Fuserende 
Vennootschap en de garanties met betrekking tot de afwezigheid van een gebeurtenis die 
een Wezenlijk Nadelig Effect heeft op die andere Fuserende Vennootschap tussen, in het 
geval van Ahold, 28 december 2014 en, in het geval van Delhaize, 31 december 2014, en 
24 juni 2015, d.w.z. de datum van de Fusieovereenkomst) zijn per de Transactiedatum juist 
en volledig alsof deze op en per de Transactiedatum zijn gegeven (behoudens voorzover 
deze uitdrukkelijk per een eerdere datum zijn gegeven; in dat geval, per die eerdere 
datum), behoudens indien de garanties van die andere Fuserende Vennootschap niet 
zodanig juist en volledig zijn (waarbij beperkingen ten aanzien van "wezenlijkheid" of 
"Wezenlijk Nadelig Effect" zoals uiteengezet in de garanties van die andere Fuserende 
Vennootschap buiten beschouwing worden gelaten) maar deze afzonderlijk of als geheel 
genomen geen wezenlijk nadelig effect hebben gehad, en in redelijkheid naar verwachting 
ook niet zouden hebben, ten aanzien van de andere Fuserende Vennootschap; 

4.2.3 bepaalde specifiek genoemde garanties van de andere Fuserende Vennootschap ten 
aanzien van het aandelenkapitaal van die andere Fuserende Vennootschap zijn per de 
Transactieda turn in alle wezenlijke opzichten juist en volledig alsof deze op en per de 
Transactiedatum zijn gegeven (behoudens voor zover deze uitdrukkelijk per een eerdere 
datum zijn gegeven; in dat geval, per die eerdere datum); 

4.2.4 de garanties van de andere Fuserende Vennootschap met betrekking tot de afwezigheid 
van een gebeurtenis die een Wezenlijk Nadelig Effect heeft op die andere Fuserende 
Vennootschap tussen, in het geval van Ahold, 28 december 2014 en, in het geval van 
Delhaize, 31 december 2014, en de datum van de Fusieovereenkomst) zijn per de datum 
van de Fusieovereenkomst juist en volledig; en 

4.2.5 	de andere Fuserende Vennootschap is in alle wezenlijke opzichten alle ingevolge de 
Fusieovereenkomst door haar na te komen convenanten, overeenkomsten en 
verplichtingen op of vóór de Transactiedatum nagekomen; 

en die Fuserende Vennootschap heeft een verklaring ontvangen die namens de andere Fuserende 
Vennootschap door een gevolmachtigde van die andere Fuserende Vennootschap is ondertekend 
en gedateerd op de Transactiedatum, waarin wordt verklaard dat de in dit artikel 4.2 beschreven 
voorwaarden zijn vervuld. 
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4.3 	De verplichting van Delhaize om de Fusie te effectueren is voorts onderworpen aan de vervulling 
of de schriftelijke verzaking (geheel of gedeeltelijk, met dien verstande dat delen waaraan niet 
wordt verzaakt overigens worden vervuld) door Delhaize, op of vóór de Transactiedatum, van de 
volgende aanvullende voorwaarde: 

4.3.1 	Stichting Ahold Continuiteit (de "Stichting Ahold') (i) heeft de Stichting Ahold Calloptie niet 
(geheel of gedeeltelijk) uitgeoefend of  (fi)  indien de Stichting Ahold de Stichting Ahold 
Calloptie wel (geheel of gedeeltelijk) heeft uitgeoefend, heeft de Stichting Ahold vóór de 
Vereiste Besluiten Ahold gestemd. 

4.4 	Volgens artikel 2:318 BW dient de Fusie te worden geëffectueerd binnen zes maanden na de 
aankondiging in een Nederlands landelijk dagblad van de neerlegging van dit Fusievoorstel. Indien 
de periode van zes maanden verloopt zonder dat de Fusie van kracht wordt, kunnen de Fuserende 
Vennootschappen ervoor kiezen een nieuw fusievoorstel te publiceren overeenkomstig het 
toepasselijk recht en de toepasselijke procedures en onverminderd artikel 4.5 hierna. 

4.5 	De Fusieovereenkomst kan tevens worden beëindigd door middel van een schriftelijke 
kennisgeving door een van de Fuserende Vennootschappen aan de andere Fuserende 
Vennootschap indien de Fusie niet binnen 15 maanden na de datum van de Fusieovereenkomst 
heeft plaatsgevonden. 

4.6 	Indien de Opschortende Voorwaarden zijn vervuld en behoudens toepasselijke regels wordt de 
Fusie van kracht op de Effectieve Tijd. De Raden van Bestuur van de Fuserende 
Vennootschappen zullen alle benodigde bevoegdheden hebben om de (niet-)vervulling van deze 
Opschortende Voorwaarden te bevestigen en om de Nederlandse notaris te verzoeken de 
Nederlandse notariële akte van grensoverschrijdende Fusie te verlijden teneinde de Fusie te 

effectueren. 

5 	Ruilverhouding 

5.1 	Aandelenkapitaal van Delhaize 

Op 15 december 2015 bedroeg het geplaatste aandelenkapitaal van Delhaize EUR 51.883.430, 
verdeeld in 103.766.860 Gewone Aandelen Delhaize zonder nominale waarde, waarvan 564.768 
Gewone Aandelen Delhaize door Delhaize zelf werden gehouden. Op 15 december 2015 stonden 

1.519.619 Delhaize  warrants  uit, die Delhaize U.S. Opties vertegenwoordigen en die elke recht 
geven op één aandeel. Op 15 december 2015 stonden 25.173.496 Delhaize ADS-en uit. 

5.2 	Aandelenkapitaal van Ahold 

Op 15 december 2015 bedroeg het geplaatste aandelenkapitaal van Ahold EUR 11.027.882,37, 
verdeeld in (i) 834.373.134 Gewone Aandelen Ahold, elk met een nominale waarde van EUR 0,01, 
waarvan 15.922.580 Gewone Aandelen Ahold door Ahold zelf werden gehouden en  (ii)  

268.415.103 cumulatief preferente financieringsaandelen, elk met een nominale waarde van EUR 

0,01, die allen uitstonden. Op 15 december 2015 stonden 36.076.380 Ahold ADS-en uit. Ahold 
heeft de Stichting Ahold een calloptie verleend tot verkrijging van een zodanig aantal cumulatief 
preferente aandelen in het aandelenkapitaal van Ahold met een nominale waarde van EUR 500 
elk, dat de totale nominale waarde gelijk is aan de totale nominale waarde van alle Gewone 
Aandelen Ahold en alle cumulatief preferente financieringsaandelen Ahold; in beide gevallen betreft 
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dit geplaatste en uitstaande aandelen per de datum van uitoefening van de optie minus de totale 
nominale waarde van op dat moment door Stichting Ahold gehouden cumulatief preferente 
aandelen (de "Stichting Ahold Calloptie'). Op 15 december 2015 waren er geen cumulatief 
preferente aandelen geplaatst. Dit alles doet geen afbreuk aan de omgekeerde aandelensplitsing 
zoals beschreven in artikel 6.5, die zal leiden tot een vermindering van het totale aantal geplaatste 
Gewone Aandelen Ahold onmiddellijk voorafgaand aan de  Closing.  

5.3 	Ruilverhouding 

5.3.1 	Ingevolge de Fusieovereenkomst zal Ahold op de Effectieve Tijd voor ieder geplaatst en 
uitstaand Gewoon Aandeel Delhaize 4,75 Gewone Aandelen Ahold toekennen (deze 
verhouding van Gewone Aandelen Ahold tot Gewone Aandelen Delhaize, de 
"Ruilverhouding'). 

5.3.2 	Onverminderd hetgeen aan het slot van artikel 6.1.2 staat vermeld, wordt er bij het 
effectueren van de Fusie geen opleg in geld betaald krachtens de Ruilverhouding. 

6 	Voorwaarden voor toekenning van Gewone Aandelen Ahold en Ahold ADS - 

Kapitaalverhoging - Goodwill en reserves - Deelname in winst - Intrekking 

aandelen en kapitaalbewegingen voorafgaande aan de  Closing  

6.1 	Voorwaarden voor toekenning van Gewone Aandelen Ahold en Ahold ADS-en 

6.1.1 	Ahold zal op de Effectieve Tijd voor ieder geplaatst en uitstaand Gewoon Aandeel Delhaize 
(anders dan een Gewoon Aandeel Delhaize dat door Delhaize zelf of door Ahold wordt 
gehouden, indien van toepassing) 4,75 Gewone Aandelen Ahold toekennen. 

6.1.2 	Alle Gewone Aandelen Delhaize zullen op de Effectieve Tijd niet langer uitstaand zijn, 
zullen automatisch worden ingetrokken en zullen ophouden te bestaan, en: 

iedere gedematerialiseerde boeking bij intermediairs die deelnemen in het door 
Euroclear beheerde centrale bewaar- en settlementsysteem die eerder een van 
deze Gewone Aandelen Delhaize vertegenwoordigde (andere dan de door 
Delhaize zelf gehouden Gewone Aandelen Delhaize en de door Ahold gehouden 
Gewone Aandelen Delhaize, indien van toepassing) zal hierna Gewone Aandelen 
Ahold vertegenwoordigen die in de Fusie voor deze Gewone Aandelen Delhaize 
overeenkomstig de Ruilverhouding worden toegekend;  

(ii) ieder door Delhaize zelf gehouden Gewoon Aandeel Delhaize en ieder door Ahold 
gehouden Gewoon Aandeel Delhaize, indien van toepassing, zal niet langer 
uitstaand zijn en zal worden ingetrokken en ophouden te bestaan, en in ruil 
daarvoor zal op grond van artikel 703, § 2, jo. artikel 772/1 W Venn. geen 
vergoeding worden verstrekt;  

(iii) Ahold zal in haar aandeelhoudersregister de voormalige houder van ieder Gewoon 
Aandeel Delhaize op naam registreren met het aantal Gewone Aandelen Ahold 
zoals dit resulteert uit de Ruilverhouding, daarbij afgaand op het 
aandeelhouderschap zoals blijkt uit het aandelenregister van Delhaize bij  Closing,  
waarvan zal worden aangenomen dat dit juist is, waarna zij het digitale 
aandelenregister van Delhaize zal sluiten; 
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(iv) iedere Delhaize ADS zal niet langer uitstaand zijn en zal worden ingetrokken in ruil 
voor het recht van de houder van deze Delhaize ADS tot ontvangst, naar eigen 
keuze, van (i) een aantal Ahold ADS-en dat gelijk is aan het resultaat van (a) het 
aantal Gewone Aandelen Delhaize dat vertegenwoordigd wordt door één Delhaize 
ADS (de "Delhaize ADS-verhouding') vermenigvuldigd met (b) de Ruilverhouding 
gedeeld door (c) het aantal Gewone Aandelen Ahold dat vertegenwoordigd wordt 
door één Ahold ADS of  (ii)  een aantal Gewone Aandelen Ahold dat gelijk is aan het 
resultaat van (a) de Delhaize ADS-verhouding vermenigvuldigd met (b) de 
Ruilverhouding (paragraaf (i) en  (ii),  de "Per ADS Fusievergoeding") en 

(v) iedere Delhaize Aandelentoekenning zal overeenkomstig Bijlage 1 worden 
behandeld, welke wordt geacht onlosmakelijk deel uit te maken van dit 
Fusievoorstel, 

met dien verstande dat geen breukdelen van Gewone Aandelen Ahold of Ahold ADS-en 
zullen worden toegekend, maar in plaats daarvan: 

zal voor gedematerialiseerde boekingen (sub (i) hierboven) de tussenpersoon 
van de betreffende aandeelhouder de aanspraken op breukdelen combineren tot 
nieuwe Gewone Aandelen Ahold of Ahold ADS-en en de bijhorende Gewone 
Aandelen Ahold en Ahold ADS-en verkopen namens de houders die anders in de 
markt recht zouden hebben gehad op ontvangst van een fractioneel Gewoon 
Aandeel Ahold of Ahold ADS tegen contanten, en vervolgens de netto opbrengsten 
in contanten uitkeren aan deze houders in verhouding tot ieders aanspraak op 
breukdelen; en 

(b) 	zal voor aandeelhouders op naam (sub  (iii)  hierboven) het totale aantal nieuw 
toegekende aandelen aan iedere geregistreerde houder naar beneden op het 
dichtstbijzijnde gehele getal worden afgerond, en het saldo zal in contanten worden 
betaald. Dit saldo zal op basis van de beursnotering van de Gewone Aandelen 
Ahold aan Euronext Amsterdam op de Transactiedatum worden berekend, of 
wanneer de Transactiedatum voor Euronext Amsterdam geen handelsdag is, de 
laatste handelsdag vóór de Transactieda turn. 

Het totale bedrag aan contanten dat ingevolge dit artikel 6.1.2 slot, door Ahold zal worden 
betaald, zal niet hoger zijn dan 10% van de totale nominale waarde van de Gewone 
Aandelen Ahold die krachtens de Fusie zullen worden toegekend. 

6.1.3 	Indien het aantal uitgegeven en uitstaande Gewone Aandelen Ahold, Ahold ADS-en, 
Gewone Aandelen Delhaize of Delhaize ADS-en (of effecten die omgezet kunnen worden 
in, of geruild kunnen worden voor of uitgeoefend kunnen worden voor Gewone Aandelen 
Ahold, Ahold ADS-en, Gewone Aandelen Delhaize of Delhaize ADS-en) voor de Effectieve 
Tijd wijzigt (en zoals toegestaan door de convenanten met betrekking tot de periode tussen 
de ondertekening van de Fusieovereenkomst en de  Closing)  als gevolg van een 

soortwijziging, aandelensplitsing (waaronder een omgekeerde aandelensplitsing), 
aandelendividend of uitkering, herkapitalisatie, fusie, onderverdeling, inkoopaanbieding van 
de uitgevende instelling, of ruilaanbod, of een andere, soortgelijke transactie, in elk geval 
anders dan als gevolg van een krachtens en overeenkomstig artikel 6.5 door Ahold 
geëffectueerde kapitaalvermindering of een krachtens artikel 6.6 door Ahold verrichte 

(a)  
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aandeleninkoop, zal de Ruilverhouding en/of de PerADS Fusievergoeding pro rata worden 
aangepast om aan de Aandeelhouders van Delhaize en de aandeelhouders van Ahold 
dezelfde economische werking te doen toekomen als voorafgaande aan deze 
handeling(en) door de Fusieovereenkomst werd overwogen. 

6.1.4 Elk van Ahold, Delhaize en elk van hun respectieve verbonden ondernemingen of enig 
financieel tussenpersoon die in de Fusie-transacties tussenkomt, zal gerechtigd zijn van de 
aan houders van Gewone Aandelen Delhaize, Delhaize ADS-en of Delhaize 
Aandelentoekenningen toe te kennen aandelen of te betalen contanten zodanige bedragen 
af te trekken en in te houden waarvan deze in redelijkheid vaststelt dat die ingevolge enige 
betreffende bepaling van toepasselijke belastingwetgeving afgetrokken of ingehouden 
dienen te worden. Voor zover bedragen aldus worden ingehouden en aan de geëigende 
overheidsinstantie worden afgedragen, al naargelang het geval door Ahold, Delhaize, een 
van hun respectieve gelieerde ondernemingen of een financieel tussenpersoon, zullen 
dergelijke ingehouden bedragen worden aangemerkt als zijnde betaald aan de houder van 
Gewone Aandelen Delhaize, Delhaize ADS-en of Delhaize Aandelentoekenningen 
waarvoor deze aftrek of inhouding door Ahold, Delhaize, deze gelieerde onderneming of 
deze financieel tussenpersoon, al naargelang het geval, is verricht. 

6.1.5 	Ahold en Delhaize zullen ieder ter effectuering van dit artikel 6 geëigende regelingen 
treffen met de agent van Ahold en de agent van Delhaize. 

6.2 	Kapitaalverhoging krachtens de Fusie 

Het geplaatste kapitaal van Ahold zal krachtens de Fusie toenemen met een bedrag dat gelijk is 
aan (i) het aantal geplaatste Gewone Aandelen Delhaize minus het aantal door Delhaize of door 
Ahold gehouden Gewone Aandelen Delhaize, indien van toepassing, telkens per de Effectieve Tijd, 

vermenigvuldigd met  (ii)  de Ruilverhouding (zijnde 4,75, echter met inachtneming van het feit dat 
het aantal Gewone Aandelen Ahold dat toegekend wordt aan de in artikel 6.1.2„ sub  (iii),  

genoemde aandeelhouders op naam naar beneden op het dichtstbijzijnde gehele getal zal worden 

afgerond), vermenigvuldigd door  (iii)  de nominale waarde van één Gewoon Aandeel Ahold (zijnde 

EUR 0,01). 

6.3 	Gevolgen van de Fusie voor de omvang van de goodwill en de reserves van Ahold, 

Iedere goodwill die in het kader van de aandelenruil wordt betaald, zal op de Effectieve Tijd als 
goodwill in de geconsolideerde jaarrekening worden vermeld. Deze goodwill zal bestaan uit het 
verschil tussen de marktwaarde van de onderscheiden vermogensbestanddelen van Delhaize 
zoals bij Fusie verkregen en de marktwaarde van de Gewone Aandelen Ahold die zijn toegekend in 
ruil voor de Gewone Aandelen Delhaize. Het exacte bedrag in kwestie hangt onder meer af van de 
daadwerkelijke beurskoersen op de Transactieda turn. 

Een voorlopige raming van de op de balans van de Gecombineerde Vennootschap te 
verantwoorden goodwill, zoals verworven en berekend per de beurskoers van 11 november 2015, 
bedraagt EUR 5.289 miljoen. 

Ten gevolge van de Fusie zullen de vrij uitkeerbare reserves van Ahold toenemen met het saldo 
van de marktwaarde van de in de Fusie toegekende Gewone Aandelen Ahold en de totale 
nominale waarde daarvan. Een voorlopige raming van de marktwaarde van de in de Fusie 
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toegekende Gewone Aandelen Ahold zoals berekend per de beurskoers van 11 november 2015 
bedraagt EUR 9.636 miljoen. 

6.4 	Deelname in winst 

6.4.1 De aan Delhaize Aandeelhouders toegekende Gewone Aandelen Ahold en Ahold ADS-en 
zullen per de Effectieve Tijd van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten, voorrang en 
voorrechten hebben als de respectieve bestaande Gewone Aandelen Ahold en Ahold ADS-
en, waaronder met betrekking tot winstgerechtigheid. Een en ander laat onverlet dat indien 
de  Closing  plaatsvindt na de in 2016 te houden algemene vergadering van 
aandeelhouders van Ahold, winstuitkeringen over het boekjaar 2015 alleen zullen 
toekomen aan de Gewone Aandelen Ahold en Ahold ADS-en die voorafgaande aan de 
Fusie bestonden. Indien de  Closing  naar verwachting plaatsvindt na de in 2016 te houden 
algemene vergadering van aandeelhouders Ahold en vôôr de in 2016 te houden algemene 
vergadering van Delhaize Aandeelhouders, is Delhaize gerechtigd aan de Delhaize 
Aandeelhouders voor te stellen het tijdstip van enige winstuitkering over het boekjaar 2015 
te vervroegen. 

6.4.2 	Anders dan hierboven in artikel 6.4.1 is uiteengezet, zijn er geen bijzondere voorwaarden 
met betrekking tot de deelname in de winst van de bij voltooiing van de Fusie door Ahold 
toe te kennen nieuwe aandelen die deze gerechtigheid zouden aantasten. 

6.5 	Kapitaalvermindering bij Ahold 

Onmiddellijk voorafgaande aan de  Closing:  

6.5.1 zal de nominale waarde van de Gewone Aandelen Ahold worden verhoogd met een 
bedrag waarin een totaalbedrag van circa een miljard  euro  (EUR 1.000.000.000) is 

opgenomen ten laste van de beschikbare (vrij uitkeerbare) algemene agioreserve van 
Ahold met een totaalbedrag van circa een miljard  euro  (EUR 1.000.000.000); 

6.5.2 na deze toename zal een zodanige omgekeerde aandelensplitsing worden geëffectueerd 
dat het aantal Gewone Aandelen Ahold zal afnemen met een aantal dat gelijk is aan het 
aantal Gewone Aandelen Ahold dat met de Ahold Kapitaalrestitutie had kunnen worden 

ingekocht; en 

6.5.3 na deze omgekeerde aandelensplitsing zal een vermindering van de nominale waarde van 
de Gewone Aandelen Ahold worden geëffectueerd, waarna circa een miljard  euro  

(EUR 1.000.000.000) van dit verminderde bedrag zal worden terugbetaald aan de houders 
van geplaatste en uitstaande Gewone Aandelen Ahold. Het overschot van het verminderde 
bedrag zal aan de algemene agioreserve van Ahold worden toegevoegd (de "Ahold 

Kapitaalrestitutie'). 

6.6 	Aandeleninkoop 

Indien voorafgaande aan de  Closing  enige of alle houders van de cumulatief preferente 
financieringsaandelen van Ahold ervoor kiezen deze cumulatief preferente financieringsaandelen 
te converteren in Gewone Aandelen Ahold, zal Ahold zich ertoe verbinden voorafgaande aan de  

Closing  aandelen in te kopen ter compensatie van de toename van het aantal Gewone Aandelen 
Ahold als gevolg van deze conversie. 
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7 	Informatie over de waardering van het door Delhaize overgedragen vermogen 

De Gecombineerde Vennootschap zal het bij de Fusie het vermogen dat zij krachtens de Fusie zal 
verkrijgen per de Balansdatum tegen marktwaarde in haar boeken opnemen. 

Na voltooiing van de Splitsing zal krachtens de Splitsing overgedragen vermogen van (het 
voormalige) Delhaize in de boeken van NieuwDelhaize worden opgenomen tegen dezelfde waarde 
die het in de boeken van Delhaize per de Balansdatum had. Het aandeelhouderschap in 
NieuwDelhaize zal in de enkelvoudige jaarrekening van de Gecombineerde Vennootschap tegen 
marktwaarde worden opgenomen. 

8 	Data van de rekeningen van de Fuserende Vennootschappen zoals gebruikt ter bepaling van 
de voorwaarden van de Fusie 

De voorwaarden van de Fusie zijn gebaseerd op factoren zoals beschreven in de respectievelijke 
bestuursverslagen van Ahold en Delhaize (zie artikel 12). Voor zover onder meer, financiële 
verslaggeving is gebruikt ter bepaling van de voorwaarden van de Fusie, betreft dit de cijfers van 
Ahold en Delhaize per boekjaar 2014 alsook de cijfers op het eind van het eerste kwartaal van het 

boekjaar 2015. 

9 	Balansdatum - jaarrekening 

9.1 	De financiële gegevens die betrekking hebben op Delhaize zullen per de Effectieve Tijd in de 
jaarrekening van Ahold worden opgenomen, de datum met ingang waarvan, voor 
boekhoudkundige doeleinden, alle transacties van Delhaize worden geacht te zijn uitgevoerd 
namens Ahold en als transacties van Ahold dienen te worden aangemerkt. De Fusie zal om deze 
reden voor boekhoudkundige doeleinden geen terugwerkende kracht hebben. Het laatste volledige 
boekjaar van Delhaize zal derhalve eindigen op 31 december 2015, het laatste boekjaar zal 
eindigen op de dag voor de Effectieve Tijd (de "Balansdatum") en de laatste rekening zal per de 

Balansdatum worden opgemaakt. 

9.2 	Na de Effectieve Tijd berusten de verplichtingen met betrekking tot de jaarrekening of overige 
financiële verslaggeving van de Gecombineerde Vennootschap bij de Gecombineerde 

Vennootschap. 

9.3 	Onverminderd het bovenstaande zal de Raad van Bestuur van Delhaize financiële verslaggeving 
opstellen voor de periode tussen de eerste dag na het laatste volledige boekjaar van Delhaize en 
de Effectieve Tijd. Deze financiële verslaggeving voor Delhaize dient vergezeld te gaan van een 
verslag van de commissaris van Delhaize. De goedkeuring voor deze verslaggeving voor Delhaize 
en de kwijting van de Raad van Bestuur van Delhaize en de commissaris van Delhaize zal op de 
agenda van een algemene vergadering van aandeelhouders van de Gecombineerde 

Vennootschap worden geplaatst. 
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10 	Gevolgen van de Fusie 

10.1 Overgang van het vermogen van Delhaize aan Ahold onder algemene titel 

10.1.1 Het gehele vermogen en alle rechtsverhoudingen van Delhaize zullen per de Effectieve 
Tijd onder de voorwaarden als uiteengezet in dit Fusievoorstel onder algemene titel 
overgaan op Ahold, waardoor Ahold automatisch in alle rechten en verplichtingen van 
Delhaize treedt. Onder verwijzingen naar het vermogen van Delhaize vallen alle rechten of 
goederen die haar eigendom zijn of waarvan zij het voordeel geniet, met inbegrip van haar 
niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen, ongeacht de aard daarvan. 

10.1.2 De onderstaande beschrijving van het vermogen en de rechtsverhoudingen van Delhaize 
is puur indicatief en is uitsluitend bedoeld ter informatie. De beschrijving is niet limitatief, 
aangezien de Fusie zal leiden tot een overgang onder algemene titel van het gehele 
vermogen en alle rechtsverhoudingen van Delhaize per de Effectieve Tijd. 

10.1.3 Het vermogen en rechtsverhoudingen welke krachtens de Fusie overgaan van Delhaize op 
Ahold betreffen, maar zijn niet beperkt tot: 

(i) Contractuele afspraken. Alle contractuele afspraken van Delhaize en alle 
contractuele en niet-contractuele rechten en verplichtingen die daaruit 
voortvloeien;  

(ii) Intellectuele-eigendomsrechten. Elk, al dan niet geregistreerd recht, eigendom en 
belang van Delhaize op, van of in de intellectuele-eigendomsrechten van 
Delhaize,;  

(iii) Aan vastgoed verbonden rechten. Elk recht, elke titel en elk belang van Delhaize 
op, van of in vastgoed, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het in Bijlage 2 
genoemde vastgoed. Met betrekking tot de overgang van het vastgoed van 
Delhaize wordt tevens verwezen naar artikel 14.2;  

(iv) Toestemmingen licenties en/of vergunningen welke nuttig, noodzakelijk of vereist 
zijn voor de bedrijfsvoering van Delhaize. Alle toestemmingen en vergunningen 
van Delhaize welke nuttig, noodzakelijk of vereist zijn voor haar bedrijfsvoering, in 
de staat waarin deze zich bevinden op de Effectieve Tijd, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot: 

(a) de in Bijlage 3 vermelde nummers van vestigingseenheden van Delhaize en 
de bijhorende toestemmingen/registraties bij het Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen; 

(b) overige toestemmingen/licenties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 

vervoersvergunning;  

(II) 	afval vervoersvergunning;  

(Ill) 	vergunning voor afvalverwerking;  

(IV) vergunning voor bottelactiviteiten; 

(V) REACH-registratie; 
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(VI) vergunning voor de verkoop van alcohol; en  

(VII) vergunning voor de verkoop van tabak; en/of 

(c) 	overige vergunningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 

milieuvergunningen. 

Voor zover toestemmingen en/of vergunningen niet automatisch overgaan als gevolg van 
de Fusie, zullen Delhaize en Ahold alle toepasselijke maatregelen nemen om zorg te 
dragen voor de overdracht of vernieuwing van deze toestemmingen en/of vergunningen. 

10.2 Bestaand vruchtgebruik en pandrecht op Gewone Aandelen Delhaize 

Elke bestaand vruchtgebruik en pandrecht op Gewone Aandelen Delhaize, indien van toepassing, 
zal krachtens artikel 2:319 lid 1 BW rusten op de in de Fusie toegekende Gewone Aandelen Ahold 
bij wege van zaaksvervanging. 

10.3 Door Ahold toegekende rechten of door Ahold te betalen vergoeding aan aandeelhouders met 
bijzondere rechten of aan houders van effecten anders dan aandelen of deelbewijzen in het 
kapitaal of voorgestelde maatregelen met betrekking hiertoe. 

Uitgezonderd als uiteengezet in artikel 5.1 en 5.2 heeft geen van de Fuserende Vennootschappen 
(i) bijzondere rechten aan aandeelhouders verleend of  (ii)  effecten anders dan aandelen of 
deelbewijzen in het kapitaal, als bedoeld in artikel 2:312, lid 2, letter c jo. 2:320, lid 1, BW en artikel 
772/6, § 2, g) W Venn. Onverminderd Bijlage 1 zullen in het kader van het Fusieproces geen 
bijzondere rechten worden verleend en zijn geen overige maatregelen in de zin van deze 
bepalingen voorgesteld. 

10.4 Bijzondere voordelen toegekend aan leden van organen die belast zijn met het bestuur of de 
leiding van, of het toezicht of de controle op de Fuserende Vennootschappen of aan deskundigen 
die het Fusievoorstel onderzoeken 

10.4.1 Aan geen enkele bestuurder en/of directeur en/of geen enkel lid van enig orgaan dat belast 
is met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op Ahold of Delhaize 
wordt enig bijzonder voordeel toegekend in de zin van artikel 2:312 lid 2 onder d BW en 
artikel 772/6, § 2, onder h) WVenn., behoudens zoals hieronder is aangegeven: 

De heer Frans Muller wordt een bijzondere toekenning van Delhaize  EU  PSUs 

verleend. Die vesting wordt voorafgaand aan de  Closing  door Delhaize verricht en 

zal een waarde hebben van EUR 1,5 miljoen. De Delhaize  EU  PSU's worden drie 
jaar na de toekenning onvoorwaardelijk verkregen, mits de onderneming presteert 
overeenkomstig de bij de toekenning vastgestelde financiële doelstellingen. Deze 
doelstellingen hebben momenteel betrekking op het creëren van 
aandeelhouderswaarde. Het aantal te ontvangen aandelen bij de vesting van de 
Delhaize  EU  PSU's zal variëren van 0% tot 150% van het toegekende aantal 

Delhaize  EU  PSU's, in functie van de door de onderneming behaalde prestaties 
afgezet tegen de financiële doelstellingen. Bij de  Closing  worden de prestaties 
afgemeten aan de doelstellingen zoals die zijn gesteld in het kader van de 
stimuleringsregeling voor de lange termijn van de Gecombineerde Vennootschap. 
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Daarnaast worden de bij uitzondering toegekende Delhaize  EU  PSU's gevest op 
voorwaarde dat (I) de buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders 
van Delhaize instemt met de toekenning ervan;  (ii)  de  Closing  plaatsvindt; en  
(iii)  de heer Muller op de datum van de  Closing  nog bij Delhaize werkt op basis van 
zijn managementcontract. Indien aan een van deze vestingvoorwaarden niet wordt 
voldaan, zal deze vesting niet plaatsvinden en zullen de Delhaize  EU  PSU's 
toegekend onder deze uitzonderlijke vesting automatisch vervallen en nietig 
worden. 

Bij de  Closing  worden deze bij uitzondering toegekende Delhaize  EU  PSU's 
geconverteerd in prestatieaandelen op grond van de meerjarige 
stimuleringsregeling van de Gecombineerde Vennootschap.  

(ii) In de door de heer Muller en de Gecombineerde Vennootschap te sluiten 
dienstverleningsovereenkomst wordt een ontslagregeling opgenomen voor het 
geval deze overeenkomst wordt beëindigd binnen twee jaar na de Effectieve Tijd. 
In dat geval ontvangt de heer Muller uitbetaling van twee jaar volledige vergoeding 
op grond van die dienstverleningsovereenkomst, d.wz. vaste beloning en 
arbeidsvoorwaarden, kortlopende stimuleringsregeling bij het behalen van de 
doelstellingen, meerjarige stimuleringsbeloningen en versnelde vesting van de 
uitstaande en nieuwe (voor twee jaar) toegekende, meerjarige 
stimuleringsbeloningen; dit is inclusief opzegtermijn. 

Ahold zal dit voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering 
van aandeelhouders.'  

(iii) Bij de  Closing  kent de Gecombineerde Vennootschap aan de heer Dick Boer de 
heer Frans Muller, de heer  Jeff Carr,  de heer James McCann, de heer  Kevin  Holt, 

de heer Pierre  Bouchut  en de heer Marc Croonen een eenmalige 
erkenningsbeloning toe. De erkenningsbeloning bestaat uit prestatieaandelen in de 
Gecombineerde Vennootschap, die worden gevest in gewone aandelen in de 
Gecombineerde Vennootschap. De vesting hiervan is afhankelijk van het behalen 
van de voorafgaand aan de  Closing  vast te stellen key performance indicatoren en 
voortduring van het dienstverband. Onder deze voorwaarden zal de vesting 
plaatsvinden in twee tranches van elk 50% voor de toegekende prestatieaandelen. 
De eerste tranche zal worden gevest 12 maanden na de datum van toekenning en 
de tweede tranche zal worden gevest 24 maanden na de datum van toekenning. 
De waarde van de toekenning aan elk van de hiervoor genoemde personen zal 
gelijk zijn aan het basissalaris voor één jaar, met uitzondering van de toekenning 
aan de heer Frans Muller die een waarde zal hebben van 150% van het 
basissalaris voor één jaar. Vanaf de datum van toekenning van de 
prestatieaandelen geldt een aanhoudperiode van vijf jaar. 

1 Er wordt aan de vergadering verduidelijkt dat artike110.4.1(ii) van het Fusievoorstel verwijst naar 
een overwogen ontslagregeling voor de heer Muller in verband met de Fusie. Deze regeling werd echter niet 
opgenomen in die dienstverleningsovereenkomst. Met de steun van de heer Muller, zal de ontslagvergoeding in de 
uiteindelijk overeengekomen dienstverleningsovereenkomst in lijn zijn met het huidige bezoldigingsbeleid van 
Ahold en het voorgestelde bezoldigingsbeleid van Gecombineerde Vennootschap. Deze ontslagregeling zal derhalve 
niet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Ahold. 
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Ahold zal dit voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering 

van aandeelhouders.2  

10.4.2 PwC, vertegenwoordigd door Peter van Mierlo, is door Ahold aangesteld om een verslag 

uit brengen over de Fusie op grond van artikel 2:328 BW, zoals bedoeld in artikel 13.1. De 

vergoeding van PwC voor het opstellen van dit verslag bedraagt EUR 275.000, exclusief 

btw. 

10.4.3  Deloitte,  vertegenwoordigd door Eric Nys, heeft van Delhaize de opdracht gekregen een 

verslag op te stellen over de Fusie op grond van artikel 772/9, §§ 1 en 2 W Venn., als 

bedoeld in artikel 13.3. De vergoeding van  Deloitte  voor het opstellen van dit verslag 

bedraagt EUR 30.000, exclusief btw. 

10.5 Statuten van Ahold 

10.5.1 De statuten van Ahold zoals van kracht op de datum van dit Fusievoorstel zijn aangehecht 

als Bijlage 4. 

10.5.2 Tegelijkertijd met het voorstel om de Fusie overeenkomstig dit Fusievoorstel te realiseren, 

wordt aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Ahold 

voorgesteld de statuten van Ahold te wijzigen overeenkomstig de in Bijlage 5 opgenomen 

tekst, echter met dien verstande dat de in Bijlage 5 opgenomen tekst ook de tekst omvat 

van de voorstellen tot wijziging van de statuten als bedoeld in artikel 10.5.3 en 10.5.4. Met 

de eerstgenoemde wijziging wordt beoogd de  governance-structuur door te voeren zoals 

uiteengezet in de Fusieovereenkomst, welke van kracht wordt per de Effectieve Tijd en 

voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie. De bedragen die deel uitmaken 

van het maatschappelijk kapitaal van Ahold (artikel 4.1 van Bijlage 5) worden vastgesteld 

nadat de Ahold Kapitaalrestitutie is verricht, binnen de grenzen van een maximaal totaal 

maatschappelijk kapitaal van EUR 45.000.000. 

10.5.3 Aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Ahold wordt 

voorgesteld in te stemmen met de Ahold Kapitaalrestitutie, welke drie wijzigingen van de 

statuten van Ahold omvat. De concepttekst van dit voorstel tot wijziging van de statuten 

van Ahold die voortvloeit uit die drie wijzigingen is opgenomen in de tekst van Bijlage 5. 

10.5.4 Aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Ahold wordt 

voorgesteld de statuten van Ahold zodanig te wijzigen dat hierin een optierecht wordt 

opgenomen ten behoeve van de Stichting Ahold om cumulatief preferente aandelen in het 

kapitaal van Ahold te verwerven. De concepttekst van dit voorstel tot wijziging van de 

statuten van Ahold is opgenomen in de tekst van Bijlage 5. 

10.5.5 De statuten van Ahold noch de statuten van Delhaize bevatten een bepaling met 

betrekking tot de goedkeuring van het besluit om de Fusie te effectueren. 

2 
Er wordt aan de vergadering verduidelijkt dat deze eenmalige erkenningsbeloningen van de 

Gecombineerde Vennootschap aan elk van aan de heer Dick Boer, de heer Frans Muller, de heer  Jeff Carr,  de heer 

James McCann, de heer  Kevin  Holt, de heer Pierre  Bouchut  en de heer Marc Croonen niet ter goedkeuring aan de 

algemene vergadering van aandeelhouders van Ahold zullen worden voorgelegd. 
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10.6 Voorgestelde samenstelling van de raad van commissarissen, de raad van bestuur en het  

executive committee  van de Gecombineerde Vennootschap 

10.6.1 De onderstaande lijst omvat de personen die, per de datum van dit Fusievoorstel, zijn 
aangewezen om lid te worden van de raad van commissarissen van de Gecombineerde 

Vennootschap, zulks per de Effectieve Tijd: 

De heer Mats Jansson, de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Delhaize, als voorzitter;  

(ii) De heer Jan Hommen, de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen, als 

vice voorzitter;  

(iii) De heer Jacques de Vaucleroy, huidig lid van de Raad van Bestuur van Delhaize, 

eveneens als vice voorzitter;  

(iv) De heer Patrick De Maeseneire, huidig lid van de Raad van Bestuur van Delhaize, 

als lid van de raad van commissarissen; 

(v) Mevrouw  Dominique  Leroy, huidig lid van de Raad van Bestuur van Delhaize, als 

lid van de raad van commissarissen;  

(vi) De heer Bill McEwan, huidig lid van de Raad van Bestuur van Delhaize, als lid van 

de raad van commissarissen;  

(vii) De heer Jack L. Stahl, huidig lid van de Raad van Bestuur van Delhaize, als lid van 

de raad van commissarissen;  

(viii) De heer Johnny Thijs, huidig lid van de Raad van Bestuur van Delhaize, als lid van 

de raad van commissarissen;  

(ix) De heer Rob van den Bergh, huidig lid van de Raad van Commissarissen, als lid 

van de raad van commissarissen; 

(x) Mevrouw Mary Anne Citrino, als lid van de raad van commissarissen;  

(xi) De heer René Hooft Graafland, huidig lid van de Raad van Commissarissen, als lid 

van de raad van commissarissen; 

(xii) De heer Mark  McGrath,  huidig lid van de Raad van Commissarissen, als lid van de 

raad van commissarissen; 

(xiii) De heer Ben Noteboom, huidig lid van de Raad van Commissarissen, als lid van 

de raad van commissarissen; en 

(xiv) Mevrouw Stephanie 5h  em,  huidig lid van de Raad van Commissarissen, als lid van 

de raad van commissarissen. 

10.6.2 De onderstaande lijst omvat de personen die, per de datum van dit Fusievoorstel, zijn 
aangewezen om lid te worden van de raad van bestuur van de Gecombineerde 

Vennootschap, zulks per de Effectieve Tijd: 

De heer Dick Boer de huidige  Chief Executive Officer  van Ahold, als de  Chief 

Executive Officer;  
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De  heer  Frans Muller, de  huidige  Chief Executive Officer van Delhaize,  als  de 
Deputy Chief Executive Officer en Chief Integration Officer; 

(iii) De  heer  Jeff Carr, de  huidige  Chief Financial Officer van Ahold,  als  de Chief 
Financial Officer; 

(iv) De  heer  Pierre Bouchut, de  huidige  Chief Financial Officer van Delhaize,  als  de 
Chief Operating Officer Europe; 

(v) De heer James McCann, de huidige  Chief  Operating  Officer  USA van Ahold, als de  
Chief  Operating  Officer  USA; en  

(vi) De heer  Kevin  Holt, de huidige  Chief  Operating  Officer  USA van Delhaize, 
eveneens als de  Chief  Operating  Officer  USA. 

10.6.3 De onderstaande lijst omvat de personen die, per de datum van dit Fusievoorstel, zijn 
aangewezen om lid te worden van het  executive committee  van de Gecombineerde 
Vennootschap, per de Effectieve Tijd: 

De leden van de raad van bestuur van de Gecombineerde Vennootschap;  

(fi) 	De heer Marc Croonen, de huidige  Chief  Human Resources  Officer  van Delhaize, 
als de  Chief Sustainability, Transformation  &  Communications Officer; 

(iii) 	Mevrouw Hanneke Faber de huidige  Chief  Commercial  Officer  van Ahold, als de  
Chief  E-Commerce &  Innovation Officer; 

(iv) De  heer  Jan Ernst de Groot, de  huidige  Chief Legal Officer van Ahold,  als  de Chief 

Legal Officer; en 

(v) Mevrouw  Abbe Luersman, de  huidige  Chief Human Resources Officer van Ahold,  
als  de Chief Human Resources Officer. 

De raad van bestuur van de Gecombineerde Vennootschap wordt verantwoordelijk voor de 
algemene leiding en de besluitvorming van de Gecombineerde Vennootschap en zal zijn taak 
uitvoeren in het belang van de Gecombineerde Vennootschap en haar activiteiten. De dagelijkse 
leiding van de Gecombineerde Vennootschap wordt gedelegeerd aan het  executive committee  van 
de Gecombineerde Vennootschap. 

10.7 Waarschijnlijke gevolgen van de Fusie voor de werkgelegenheid 

10.7.1 Ahold en Delhaize verwachten niet dat de Fusie zal leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van het totale personeelsbestand van de Gecombineerde Vennootschap. 

10.7.2 Medewerkers van Delhaize zullen onderworpen zijn aan een overdracht van onderneming 
als deel van het verloop van de Fusie. Zodra de Fusie van kracht wordt, worden alle 
bestaande rechten en verplichtingen die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of uit 
arbeidsverhoudingen met Delhaize van rechtswege overgedragen aan Ahold op grond van 
artikel 772/4 W Venn. Als gevolg hiervan: 

worden alle bestaande rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 
arbeidsovereenkomsten of uit arbeidsverhoudingen met de medewerkers of de 
voormalige medewerkers van Delhaize, per de Effectieve Tijd, van Delhaize 
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overgedragen aan Ahold, die vanaf dat moment deze rechten zal genieten en deze 
verplichtingen zal naleven en nakomen;  

(ii) draagt Ahold per de Effectieve Tijd alle kosten in verband met de lonen en 
arbeidsvoordelen van medewerkers, met inbegrip van vakantiegeld, dertiende 
maand, belastingen, socialezekerheidsbijdragen, groepsverzekeringsbijdragen of 
andere extralegale verzekeringen in verband met de medewerkers of de 
voormalige medewerkers van Delhaize; en  

(iii) is Ahold per de Effectieve Tijd aansprakelijk voor elke verschuldigde 
schadeloosstelling ten gevolge van de beëindiging van de arbeidsverhouding met 
de medewerkers of de voormalige medewerkers van Delhaize, met inbegrip van 
elke schadeloosstelling waarvan elk bedrag of de toekenning geheel of gedeeltelijk 
afhankelijk is van het voortduren van het dienstverband van de medewerkers of 
voormalige medewerkers van Delhaize die per de Effectieve Tijd zijn 
overgenomen. 

10.7.3 Voor de volledigheid bevestigen de Fuserende Vennootschappen dat de overdracht de 
volgende rechten en verplichtingen omvat: 

vordering tot terugbetaling jegens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening/Office  
National  de  L'Emploi  van de inschakelingsvergoeding die is betaald aan 
medewerkers die zijn ontslagen in het kader van het collectieve ontslag waartoe 
het voornemen werd aangekondigd op 11 juni 2014, overeenkomstig artikel 38 van 
de Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact; 

vordering tot terugbetaling jegens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening/Office  
National  de  L'Emploi  van de outplacementkosten overeenkomstig artikel 15/2 van 
het Koninklijk Besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij 
herstructureringen;  

(iii) 	recht op ontheffing van de verplichting tot vervanging van de medewerkers die 
voor de Effectieve Tijd zijn ontslagen in het kader van het collectief ontslag 
waartoe het voornemen door Delhaize werd aangekondigd op 11 juni 2014 en die 
in aanmerking komen of zullen komen voor het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag;  

(iv) vordering tot terugbetaling van de lonen en de sociale bijdragen met betrekking tot 
het betaald educatief verlof als bedoeld in artikel 120 van de Herstelwet houdende 
sociale bepalingen van 22 januari 1985; 

(v) recht op elke algemene of specifieke verlaging van bijdragen ten behoeve van de 
sociale zekerheid of belastingen; en  

(vi) de verplichting tot betaling van aanvullingen bovenop de wettelijke sociale 
uitkeringen toegekend aan huidige of voormalige medewerkers van Delhaize, 
ongeacht de rechtsbron waaruit deze betalingsverplichting voortvloeit of de 
benaming van deze aanvullingen (d.w.z. bedrijfstoeslag in het kader van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag, toeslagen bovenop werkloosheidstoeslagen 
buiten het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, aanvullingen bovenop 
opzeggingsvergoedingen in het kader van tijdskrediet,  etc.),  met inbegrip van de 
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socialezekerheidsbijdragen of andere over deze aanvullingen verschuldigde 
heffingen. 

10.7.4 Ahold en Delhaize zijn overeengekomen dat Delhaize doorgaat met de uitvoering van het 
reorganisatie- en werkgelegenheidsplan in België zoals bedoeld in, en overeenkomstig 
met, de collectieve arbeidsovereenkomsten die Delhaize heeft gesloten met de vakbonden 
van haar medewerkers op 19 december 2014, 6 februari 2015 en 23 februari 2015 (met 
inbegrip van de verdere verwezenlijking van de doelstellingen die in het kader van dit 
reorganisatie- en werkgelegenheidsplan zijn vastgesteld). 

10.8 Voornemens met betrekking tot de fiscale behandeling van de Fusie en de  Hive-Down 

Onder verwijzing naar artikel 4.1.10 van dit Fusievoorstel verplichten de Fuserende 
Vennootschappen zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te treffen om te verzekeren dat de 

Fusie- en  Hive-Down vanuit Belgisch fiscaal perspectief Belastingneutraal zijn. 

10.9 Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van de activiteiten van Ahold en Delhaize 

Het voornemen is dat de activiteiten van Delhaize of Ahold niet worden gewijzigd en dat hun 
respectieve activiteiten worden voortgezet door de Gecombineerde Vennootschap. Voor alle 
duidelijkheid: het bovenstaande geldt onverminderd de Splitsing, op grond waarvan de activiteiten 
van (het voormalige) Delhaize worden voortgezet door NieuwDelhaize. 

10.10 Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen 

Geen van de Fuserende Vennootschappen heeft stemrechtloze of winstrechtloze aandelen. 
Derhalve is artikel 2:330a BW niet van toepassing op de Fusie. 

10.11 Voorstel voor het bedrag aan schadeloosstelling indien artikel 2:333h BW van toepassing is 

Artikel 2:333h BW is niet van toepassing op de Fusie. 

11 	Bescherming van de rechten van belanghebbenden 

11.1 	Voortzetting van de bestaande situatie met betrekking tot Medezeggenschap 

11.1.1 Op de datum van dit Fusievoorstel is er op het niveau van Koninklijke Ahold N.V of het 
niveau van Delhaize Group NV/SA geen sprake van Medezeggenschap in de zin van 
artikel 1:1 van de Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen (de "WRW-ER'). 

11.1.2 Tijdens hun respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders, 
zal zowel Ahold als Delhaize voorstellen de zogeheten referentievoorschriften van 
artikel 1:31 lid 2 en 3 WRW-ER toe te passen in plaats van onderhandelingen te starten 
met een bijzondere onderhandelingsgroep. 

11.1.3 Indien de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Ahold en 
Delhaize instemmen met het voorstel om de referentievoorschriften toe te passen, zal de 
bestaande situatie met betrekking tot Medezeggenschap worden voortgezet. 

11.2 Rechten van schuldeisers en minderheidsaandeelhouders naar Nederlands recht 

11.2.1 Op grond van artikel 2:316 lid 2 BW, kan, tot een maand na publicatie van dit 
Fusievoorstel, elke schuldeiser van Ahold die onvoldoende mogelijkheid tot verhaal heeft 
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ten gevolge van de Fusie, Ahold verzoeken een waarborg te geven voor de nakoming van 
haar verplichtingen jegens die schuldeiser. Indien Ahold weigert een dergelijke waarborg te 
geven, kan die schuldeiser een verzoekschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem (Nederland), met vermelding van de waarborg die wordt verlangd. Voordat 
de rechter beslist, kan hij Ahold in de gelegenheid stellen een door hem omschreven 
waarborg te geven. 

11.2.2 Op grond van artikel 2:322 BW kunnen wederpartijen van Ahold, tot zes maanden na de 
Effectieve Tijd, bij de rechtbank een vordering instellen tot ontbinding of wijziging van een 
overeenkomst met Ahold indien ten gevolge van de Fusie een dergelijke overeenkomst 
redelijkerwijs niet op dezelfde wijze kan worden afgedwongen als voorafgaand aan de 
Fusie. 

11.2.3 De Nederlandse wetgeving kent geen specifieke regelingen voor de uitoefening van 
rechten van minderheidsaandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen ten aanzien 
van de Fusie. 

11.3 Door Ahold toe te kennen rechten of uit te keren schadeloosstelling aan personen of entiteiten die, 
anders dan als aandeelhouder, een bijzonder recht hebben jegens Delhaize, zoals een recht op 
een uitkering van winst of tot het nemen van aandelen 

Hierbij wordt verwezen naar Bijlage 1 met betrekking tot de Regeling Delhaize-
Aandelentoekenningen. Er bestaan jegens Delhaize geen andere bijzondere rechten in de zin van 
artikel 2:320 BW 

11.4 Rechten van schuldeisers en minderheidsaandeelhouders naar Belgisch recht 

11.4.1 Rechten van schuldeisers naar Belgisch recht 

Op grond van artikel 684 jo. artikel 772/1 W  Venn.  kunnen schuldeisers van Delhaize en 
schuldeisers van Ahold zekerheid eisen voor hun vorderingen die zijn ontstaan vóór 
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad/Annexes du Moniteur  belge  van 
de notariële akte waarmee de Fusie van kracht wordt, zulks uiterlijk binnen twee maanden 
na deze bekendmaking. Ahold, waaraan de vordering zal zijn overgedragen, en, al 
naargelang het geval, Delhaize, kunnen deze rechtsvorderingen afweren door de 
schuldvordering te voldoen tegen haar waarde na aftrek van het disconto. Indien geen 
overeenstemming wordt bereikt of indien betaling aan de schuldeisers uitblijft, wordt het 
verzoek voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel van het 
rechtsgebied waar de schuldenaar zijn statutaire zetel heeft. Die zal bepalen of zekerheid 
dient te worden gesteld, waarbij een termijn zal worden bepaald waarbinnen deze 
zekerheid dient te worden verstrekt, al naargelang het geval, tenzij hij/zij beslist dat geen 
zekerheid hoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen en voorrechten van de 
schuldeiser of gelet op de solvabiliteit van Ahold. Indien de zekerheid niet binnen de 
bepaalde termijn wordt gesteld, wordt de vordering onverwijld opeisbaar 
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11.4.2 Gevolgen van de Fusie voor de bestaande Belgische en Amerikaanse obligaties 

(1) 	Belgische obligaties 

In de voorwaarden van twee series door Delhaize uitgegeven obligaties, d.w.z. de 
4,25% obligaties voor particuliere beleggers van EUR 400.000.000 met einddatum 
19 oktober 2018 en de 3,125% obligaties voor institutionele beleggers van 
EUR 400.000.000 met einddatum 27 februari 2020 (de "Belgische Obligaties'), 
wordt bepaald dat een geldig besluit tot ontbinding van Delhaize ingevolge die 
voorwaarden een wanprestatie vormt. Aangezien de Fusie zal leiden tot de 
overdracht aan, en aanvaarding door, Ahold van alle rechten en verplichtingen en 
rechtsverhoudingen van Delhaize en de daarop volgende ontbinding (zonder 
vereffening) van Delhaize op de Effectieve Tijd, kan niet worden uitgesloten dat 
bepaalde houders van Belgische Obligaties van mening zullen zijn dat de 
goedkeuring van de Aandeelhouders van Delhaize om tot de Fusie over te gaan 
een wanprestatie uitmaakt dat hen het recht geeft om terugbetaling à pari van de 
door hen gehouden Belgische Obligaties te verzoeken. Delhaize zal de houders 
van de Belgische Obligaties derhalve verzoeken om (i) afstand te doen van deze 
mogelijke wanprestatie en, met het oog op de nieuwe structuur,  (ii)  waar nodig de 
voorwaarden van de Belgische Obligaties door vergaderingen van 
obligatiehouders te wijzigen. De eerste vergaderingen van obligatiehouders staan 
voor januari 2016 op de agenda, derhalve voordat de buitengewone algemene 
vergadering van Aandeelhouders van Delhaize plaatsvindt, zodat zeker wordt 
gesteld dat de enkele goedkeuring van de Aandeelhouders van Delhaize 
voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie van de Fusie niet als zodanig 
een wanprestatie ingevolge de Belgische Obligaties vormt. Indien tijdens de eerste 
vergaderingen van obligatiehouders niet het vereiste quorum wordt behaald, wordt 
(worden) de tweede vergadering(en) van obligatiehouders in februari 2016 
bijeengeroepen. Ingeval de goedkeurende meerderheid tijdens de vergaderingen 
van obligatiehouders niet meer dan een derde van de uitstaande obligaties 
vertegenwoordigt, dienen de besluiten van obligatiehouders door het Brusselse hof 
van beroep te worden gehomologeerd.  

(ii) 	Amerikaanse obligaties 

De 6,50% senior  notes  met einddatum in 2017, de 5,70% senior  notes  met 
einddatum in 2040 en de 4,125% senior  notes  met einddatum in 2019 (elk van hen 
onderworpen aan het recht van New York en uitgedrukt in  USD)  (de 
"Amerikaanse Obligaties') zullen na de Fusie door Ahold op zich worden 
genomen. Voor deze overname is geen goedkeuring van de houders van de 
Amerikaanse Obligaties vereist. 

11.4.3 Rechten van minderheidsaandeelhouders naar Belgisch recht 

De Belgische wetgeving kent geen specifieke regelingen voor de uitoefening van rechten 
van minderheidsaandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen ten aanzien van de 
Fusie. 
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11.4.4 Beschikbaarheid van informatie over rechten van schuldeisers en 
minderheidsaandeelhouders 

Volledige informatie over de rechten van schuldeisers en minderheidsaandeelhouders kan 
worden verkregen bij het vestigingsadres van Ahold en Delhaize overeenkomstig artikel 
772/7, onder c) VVVenn. 

12 	Verslagen van de Raden van Bestuur van de Fuserende Vennootschappen 

12.1 De Raad van Bestuur van Ahold heeft overeenkomstig artikel 2:313 lid 1 en artikel 2:327 BW een 
verslag opgesteld en zal dit verslag publiceren (toelichting bij het fusievoorstel) en de Raad van 
Bestuur van Delhaize zal overeenkomstig artikel 772/8 W Venn, een verslag opstellen en 
publiceren (bestuursverslag bij het fusievoorstel), waarin voor elk geval onder meer de juridische, 
sociale en economische aspecten van de Fusie worden uitgelegd en de methoden waarmee de 
Ruilverhouding is vastgesteld. 

12.2 De bestuursverslagen van Delhaize en Ahold zullen op de  website  van Delhaize en Ahold  

(www.  delhaize,  corn  en  www. ahold. corn)  beschikbaar worden gesteld. Tevens kan op het adres van 
Delhaize en Ahold een gedrukt exemplaar hiervan worden verkregen. 

13 	Verslagen van onafhankelijke deskundigen 

13.1 Overeenkomstig artikel 2:328 BW heeft de Raad van Bestuur van Ahold PwC, vertegenwoordigd 
door Peter van Mierlo, aangewezen om het Fusievoorstel te onderzoeken en het in artikel 2:328 lid 
1 BW bedoelde verslag uit te brengen. Artikel 2:333g BW is niet van toepassing. 

13.2 PwC is aangewezen om overeenkomstig artikel 2:328 lid 2 BW een tweede verslag aan Ahold uit 
te brengen. Dit verslag van PwC wordt aan het verslag van de Raad van Bestuur van Ahold 

(toelichting bij het fusievoorstel) gehecht. 

13.3 Overeenkomstig artikel 772/9 W. Venn. heeft de Raad van Bestuur van Delhaize  Deloitte,  

vertegenwoordigd door Eric Nys, opdracht gegeven een verslag over het Fusievoorstel op te 

stellen. 

13.4 Beide verslagen van de onafhankelijke deskundigen van Delhaize en Ahold zullen op de  website  

van Delhaize (www.delhaize.com) en die van Ahold (wwwahold.com) beschikbaar worden gesteld. 

Tevens kan op het adres van Delhaize en Ahold een gedrukt exemplaar hiervan worden verkregen. 

14 	Overige informatie 

14.1 Overleg met de ondernemingsraad 

De ondernemingsraad van Delhaize is over de Fusie geïnformeerd en geconsulteerd. Ahold heeft 
geen ondernemingsraad op het niveau van Koninklijke Ahold N.V 

14.2 Bodemattesten 

14.2.1 In totaal zijn 101 bodemattesten door de Openbare Afvalstoffen Maatschappij voor het 
Vlaamse Gewest en 32 bodemattesten door het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
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afgegeven. Deze attesten zijn respectievelijk als Bijlage 6 en Bijlage 7 aan dit 
Fusievoorstel gehecht. 

14.2.2 Ahold erkent hierbij dat zij naar behoren over de inhoud van de bodemattesten is ingelicht. 
Voor zover nodig verbindt Ahold zich ertoe in de Nederlandse notariële akte van 
grensoverschrijdende Fusie tot effectuering van de Fusie onherroepelijk afstand te doen 
van elke mogelijke vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 101, 102 tot en met 
115, en 116 van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering 
en de bodembescherming en op grond van artikel 12, 13, § 1, 17, §§ 1 en 2, en 76 van de 
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 maart 2009 betreffende het 
beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 

15 	Interne goedkeuringen 

15.1 Goedkeuring van dit Fusievoorstel door de Raden van Bestuur van de Fuserende 
Vennootschappen 

15.1.1 De Raad van Bestuur van Ahold heeft het Fusievoorstel goedgekeurd tijdens een 
rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering op 17 december 2015. Het Fusievoorstel zal door 
alle leden van de Raad van Bestuur van Ahold worden ondertekend. 

15.1.2 De Raad van Bestuur van Delhaize heeft het Fusievoorstel goedgekeurd tijdens een 
rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering op 18 december 2015. Het Fusievoorstel zal door 
alle leden van de Raad van Bestuur van Delhaize worden ondertekend. 

15.2 Goedkeuring van dit Fusievoorstel door de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft dit Fusievoorstel goedgekeurd tijdens een rechtsgeldig 
bijeengeroepen vergadering op 17 december 2015. Dit Fusievoorstel zal door alle leden van de 

Raad van Commissarissen worden ondertekend. 

15.3 Voorstel tot besluit om de Fusie overeenkomstig dit Fusievoorstel te effectueren 

15.3.1 Op grond van artikel 2:317 lid 1 en artikel 2:331 BW en artikel 772/11 VV.Venn. zal 
respectievelijk aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van 
Ahold en aan de buitengewone vergadering van Aandeelhouders van Delhaize worden 
voorgesteld te besluiten tot Fusie overeenkomstig dit Fusievoorstel. 

15.3.2 De in bovenstaand artikel 15.3.1 bedoelde buitengewone algemene vergaderingen van 
aandeelhouders worden niet eerder gehouden dan het moment waarop door Ahold een 
verklaring van de rechtbank van Noord-Holland, locatie Haarlem (Nederland), is verkregen 
dat geen schuldeiser op grond van artikel 2:316 BW binnen de verzetstermijn voor 
schuldeisers van één maand tegen de voorgenomen Fusie in verzet is gekomen of, indien 
dergelijk verzet wel is gedaan, dat dit verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet 
uitvoerbaar is. 
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16 	Deponering 

16.1 	Nederland 

16.1.1 Dit Fusievoorstel, het in bovenstaand artikel 13.1 bedoelde verslag van PwC en de 
(overige) in artikel 2:314 lid 1 BW bedoelde documenten zullen bij het Nederlandse 
handelsregister van de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd. 

16.1.2 Dit Fusievoorstel, de in artikel 12 bedoelde verslagen, de in artikel 13 bedoelde verslagen 
van de onafhankelijke deskundigen en de goedgekeurde jaarrekeningen of andere 
financiële overzichten van elk van de Fuserende Vennootschappen van de afgelopen drie 
boekjaren (met inbegrip van de accountantsverklaringen bij deze overzichten) tezamen 
met de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren van de Fuserende Vennootschappen 
alsmede het Splitsingsvoorstel zullen overeenkomstig artikel 2:313 en 2:314 BW op het 
adres van Ahold ter inzage worden neergelegd voor de aandeelhouders, obligatiehouders, 
houders van bijzondere rechten en werknemersvertegenwoordigers, of in elektronische 
vorm aan hen beschikbaar worden gesteld. 

16.1.3 De buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Fuserende 
Vennootschappen, waar zal worden verzocht te besluiten de Fusie overeenkomstig dit 
Fusievoorstel goed te keuren, worden niet eerder gehouden dan het moment waarop (i) de 
verklaring van de lokale rechtbank te Haarlem (Nederland) is verkregen dat geen 
schuldeiser op grond van artikel 2:316 BW tegen de voorgenomen Fusie in verzet is 
gekomen of, indien dergelijk verzet wel is gedaan, een verklaring dat dit verzet is 
ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is en  (ii)  de verklaring van het 
Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel is verkregen dat alle in artikel 
16.1.1 hiervoor genoemde documenten gedurende een periode van ten minste één maand 
zijn neergelegd. 

16.1.4 Een aankondiging van de hiervoor genoemde deponeringen (voor registratie) en 
neerlegging zal in de Nederlandse Staatscourant en een Nederlands landelijk verspreid 
dagblad (Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad) worden gepubliceerd. 

16.2 België 

16.2.1 Een exemplaar van dit Fusievoorstel zal overeenkomstig artikel 772/7 W.  Venn.  ter griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel te Brussel worden neergelegd en in de 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad/Annexes du Moniteur  belge  worden gepubliceerd. 

16.2.2 Dit Fusievoorstel, de in artikel 12 bedoelde verslagen, de in artikel 13 bedoelde verslagen 
van de onafhankelijke deskundigen en de goedgekeurde jaarrekeningen van elk van de 
Fuserende Vennootschappen van de afgelopen drie boekjaren (met inbegrip van de 
accountantsverklaringen bij deze jaarrekeningen) tezamen met de jaarverslagen over de 
laatste drie boekjaren van de Fuserende Vennootschappen, en de tussentijdse rekeningen 
zullen overeenkomstig artikel 772/10, § 2 W.  Venn.  op de zetel van Delhaize ter inzage 
worden neergelegd voor de aandeelhouders, obligatiehouders, houders van bijzondere 
rechten en werknemersvertegenwoordigers, en zullen in elektronische vorm beschikbaar 
worden gesteld. 

16.2.3 De buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Fuserende 
Vennootschappen, waar zal worden verzocht te besluiten de Fusie overeenkomstig dit 
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Fusievoorstel goed te keunen, worden niet eerder gehouden dan zes weken na 

neerlegging en publicatie van dit Fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  
(Annexes  du Moniteur  belge).  

17 	Overige bepalingen  

17.1 Dit Fusievoorstel is in het Nederlands, Frans en Engels opgesteld. De inhoud van deze drie 

taalversies is identiek, afgezien van het feit dat de inhoud in drie verschillende talen is opgesteld. 

De inhoud van dit Fusievoorstel is door de Fuserende Vennootschappen in de Engelse taal 

besproken en overeengekomen. In geval van afwijkingen in de uitleg van de tekst als gevolg van 

de vertaling prevaleert de Engeistalige versie van dit Fusievoorstel. 

17.2 De bijlagen bij dit Fusievoorstel maken integraal onderdeel uit van dit Fusievoorstel." 

Bijlagen  
De Bijlagen bij voormeld Fusievoorstel genaamd 'Bijlage 1: Regeling Delhaize  equity  awards'en  

'8/llane3:Nbnnnnersvondevesbn/nqseenhedenvpnQe/hoize~ b|iivengehech1aanonderhawigproces-
verbaal.  

Alle vereiste bodemattesten gelieerd aan de onroerende goederen en onroerende zakelijke 

rechten van de Vennootschap gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest, 

werden als Bijlage 6 en 7 gehecht aan het Fusievoorstel. De inhoud van de desbetreffende 

bodemattesten zal in de navolgende afzonderlijke notariële akten worden opgenomen. 

De vergadering beslist tot de grensoverschrijdende fusie door overna me van de Vennootschap 

door Ahold in de zin van artikel 2.2 a) van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, 

artikelen 671 en 772/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en ar1ike)2:3O9 juncto 

artikel 2:333 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, in overeenstemming met de bepalingen van het 

Fusievoorstel, onder voorwaarde van de vervulling van de opschortende voorwaarden uiteengezet in het 

Fusievoorstel en met ingang van en onder voorwaarde van de Effectieve Datum, en bijgevolg ontbinding 

zonder vereffening van de Vennootschap. 

De vergadering beslist tot toepassing van de referentievoorschriften bedoeld in artikel 1:31, leden 

2en3vandeNeder|andseVVetRo|VVerknemersbÜEuropeseRechtspersonen(de "RVVERVVet" ) in plaats 

van het opstarten van onderhandelingen met een bijzondere onderhandelingsgroep (zoals bedoeld in 

artikel 2:333k lid 12 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek), en, bijgevolg, de voortzetting van de 

bestaande situatie op het niveau van Ahold of op het niveau van de Vennootschap betreffende de 

medezeggenschap van de werknemers zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de RWER Wet. 

De vergadering beslist dat de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten waarvan de 

Vennootschap verklaart eigenares te zijn het voorwerp zullen uitmaken van afzonderlijke notariële akten, 

dewelke de wettelijk te vervullen formaliteiten zullen bevatten waaraan moet worden voldaan met 

betrekking tot de overdracht van deze onroerende goederen en deze onroerende zakelijk rechten 

(onverminderd de wettelijke formaliteiten die werden opgenomen in de notulen van deze buitengewone 

algemene vergadering) en dewelke zullen worden overgeschreven in de registers van de bevoegde 

hypotheekkantoren. 

De onroerende goederen en de onroerende zakelijke rechten in kwestie zijn gelegen te Aalst, 

Jette, Oudergem, Beersel, Drogenbos, Beveren, Brussel/Laken, Elsene, Deurne, Ledeberg (Gent), Sint-

Kruis (Brugge), Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Ukkel, Eeklo,  Ekeren,  Kapellen, Ninove, Zellik, Gent,  

Halle,  Hasselt,  Heverlee,  Antwerpen, Houthalen-Helchteren, Knokke-Heist, Mechelen, Overijse, Reet, Sint-

Lambrecht'VVo|uvve, Sint-Truiden, Etterbeek, Torhout, Sint-Niklaas, VVezembeek'Uppem, Wilrijk, 



38  

Keerbergen, Aywaille, Luik, Jupille-sur-Meuse, Ougrée GriveQnée, Seraing, Châte|et,8mine'|p-Comte,  
Pâturages, Colfontaine,  Dinant,  Dour,  Embourg, Marcq, Edingen, Epinois,  Eupen,  Genval, Heusy,  Lessines,  
Marche-en-Famenne,  Marcinelle,  Bergen, Montigny-le-Tilleul, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Libramont-

Chevigny, Tongrinne, Spa,  Waterloo, Waver,  La Hulpe, Dendermonde, Berchem,  Jambes,  Kortrijk, 

Anderlecht, Staden, Uitkerke (Blankenberge),  Lommel,  Doornik, Amay, Aarlen en Diest. 

Stemming:  

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 64.348.175 

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 61,7% 

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 64.34O.17S 

waarvan: 

VOOR 61.918123 

TEGEN 261.656 

ONTHOUDINGEN 2.168.396 

VIERDE BESLISSING 
De vergadering beslist tot goedkeuring van de toekenning van Delhaize  EU  PSU's aan de heer 

Frans Muller voorafgaand aan de dag waarop een Nederlandse notaris de Nederlandse notariële akte van 

grensoverschrijdende fusie verlijdt (de  "Closing")  en met een waarde van 1,5 miljoen EUR. De Delhaize  EU  

PSU's worden drie jaar na de toekenning onvoorwaardelijk verkregen, mits de onderneming presteert 

overeenkomstig de bij de toekenning vastgestelde financiële doelstellingen. Deze doelstellingen hebben 

momenteel betrekking op het creëren van aandeelhouderswaarde. Het aantal te ontvangen aandelen bij 

de vesting van de Delhaize  EU  PSU's zal variëren van 0% tot 150% van het toegekende aantal Delhaize  EU  

PSU's, in functie van de door de onderneming behaalde prestaties afgezet tegen de financiële 

doelstellingen. Bij de  Closing  worden de prestaties afgemeten aan de doelstellingen zoals die zijn gesteld 

in het kader van de stimuleringsregeling voor de lange termijn van de gecombineerde vennootschap. 

De vergadering beslist dat de bij uitzondering toegekende De|haize  EU  PSU's worden gevest op 

voorwaarde dat (i) de  Closing  plaatsvindt; en  (ii)  de heer Frans Muller op de datum van de  Closing  nog bij 

de Vennootschap werkt op basis van zijn managementcontract. Indien aan een van deze 

vestingvoorwaarden niet wordt voldaan, zal deze vesting niet plaatsvinden en zullen de Delhaize  EU  PSU's 

toegekend onder deze uitzonderlijke vesting automatisch vervallen en nietig worden. Bij de  Closing  

worden deze bij uitzondering toegekende Delhaize  EU  PSU's geconverteerd in prestatieaandelen op grond 

van de meerjarige stimuleringsregeling van de gecombineerde vennootschap. 

Stemming:  

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 64348.175 

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 61,7% 

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 64.348.175 

VOOR 38.033.135 

TEGEN 25.928.553 

ONTHOUDINGEN 386.487 

VIJFDE BESLISSING 
De vergadering beslist tot goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor alle 

aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat als bestuurder in de periode van 

1 januari 2016 tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering. 

Stemming:  

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 64.348.175 
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2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 

61,7% 

3/Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 64348.175 

waarvan: 

VOOR 62.848.686 

TEGEN 275.I77 

ONTHOUDINGEN 1.224.312 

ZESDE BESLISSING 

De vergadering beslist tot goedkeuring van de toekenning van bevoegdheden aan: 

i 	8'DocsBVDA,metmaatschappe|Ükezete)1eVViUemDeZmÜgerstraatZ7,1UUOBrusse|, 

met het recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het 

Rechtspersonenregister, de BTW administratie en enig ondernemingsloket teneinde de 

registratie van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen 

en/of schrappen, alsook om alle formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de 

ontbinding van de Vennootschap;  
ii. iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Philippe Dechamps, Nicolas  

Jérôme,  Els Steen en  Benoit Stockman,  individueel handelend en met het recht van 

indeplaatsstelling, om samen met één of meerdere vertegenwoordiger(s) die dienen te 

worden aangeduid door de algemene vergadering van Ahold, de notariële akten 

waarnaar wordt verwezen in besluit 3.iv. hierboven, evenals gebeurlijke verbeterende 

notariële akten houdende materiële vergissingen of vergetelheden inzake de onroerende 

goederen of onroerende zakelijke rechten, te ondertekenen; en  

iii. iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Philippe Dechamps en 

Nicolas  Jérôme,  individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de 

beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering te implementeren 

en alle nodige of nuttige formaliteiten in dit verband uit te voeren. 

Stemming:  

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven: 

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht: 64.348.175 

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 61,7% 

3/Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 64.348.175 

waarvan: 

VOOR 63.2I6792 

TEGEN 27.645 

ONTHOUDINGEN 1.103.738 

VVETTGHE|DSCONTROB  

Bij toepassing van artikel 772/12 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen bevestigt de 

ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de 

rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze grensoverschrijdende fusie door overneming 

waartoe de Vennootschap gehouden is. 

Ondergetekende notaris merkt evenwel op dat onderhavige grensoverschrijdende fusie door 

overneming afhankelijk is van de (opschortende) voorwaarden vermeld onder punt 4. van het 

Fusievoorstel. 
VERKLARINGEN PRO FISCO  

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de 

grensoverschrijdende fusie door overneming tussen de Vennootschap en Ahold, geschiedt met 

toepassing van: 
artikel 117, paragraaf 1 van het Wetboek der Registratierechten en artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 
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2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.02, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 

- artikel 211 en volgende en artikel 229 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 

"l992"' 

- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 

IDENTITEIT 

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats en de woonplaats van 

de leden van het bureau, evenals, desgevallend, van de aandeelhouders die het onderhavig proces- 

verbaal hebben ondertekend. 

RECHT OP GESCHRIFTEN  

Het recht bedraagt vijfennegentig  euro  (€ 95,00). 

SLUITING VAN DE VERGADERING  

De vergadering wordt geheven. 

WAARVAN PROCES-VERBAAL 

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 

Na gedeeltelijke voorlezing wordt het proces-verbaal goedgekeurd door de aanwezige 

aandeelhouders en ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en 

de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris. 

(volgen de handtekeningen) 

Afgeleverd vóór registratie: 

hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de 

rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen; 

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 2977, nr. ~E./85.J34. 
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