
 

 

Bijlage 6 

Regeling Delhaize-Aandelentoekenningen 

1. Delhaize zal de maatregelen nemen die redelijkerwijs vereist kunnen zijn om het volgende 

te realiseren: 

(a) de voorwaarden van elke voorafgaand aan de Effectieve Tijd uitstaande Delhaize 

EU Optie implementeren of voor zover nodig aanpassen, ongeacht of deze al dan 

niet gevest is, zodat deze Delhaize EU Optie gevest en volledig uitoefenbaar wordt 

voorafgaand aan de Closing. Er zal voorafgaand aan de Closing een bijzondere 

uitoefenperiode worden vastgesteld, zodat de houder van elke Delhaize EU Optie 

na uitoefening daarvan Gewone Aandelen Delhaize verkrijgt en elke uitstaande, 

niet-uitgeoefende Delhaize EU Optie aan het eind van die uitoefenperiode komt te 

vervallen; 

(b) de voorwaarden van elke voorafgaand aan de Effectieve Tijd uitstaande Delhaize 

U.S. Optie implementeren of voor zover nodig aanpassen, ongeacht of deze al dan 

niet gevest is, zodat deze Delhaize U.S. Optie wordt ingetrokken en de houder 

ervan in ruil daarvoor een geldbedrag ontvangt, zonder rente en behoudens 

eventueel vereiste belastinginhoudingen, dat gelijk is aan het eventuele positieve 

verschil tussen de Delhaize ADS-Waarde en de uitoefenkoers van die Delhaize 

U.S. Optie; 

(c) de voorwaarden van elke voorafgaand aan de Effectieve Tijd uitstaande Delhaize 

EU PSU implementeren of voor zover nodig aanpassen, ongeacht of deze al dan 

niet gevest is, zodat deze Delhaize EU PSU per de Effectieve Tijd wordt 

ingetrokken en de houder ervan in ruil daarvoor een aantal Gewone Aandelen 

Ahold ontvangt dat gelijk is aan het resultaat van (i) het Delhaize EU PSU Bedrag 

vermenigvuldigd met (ii) de Ruilverhouding;  

dit lid (c) is echter niet van toepassing op Delhaize EU PSU's die worden 

gehouden door leden van het executieve committee van Delhaize; voor deze 

Delhaize EU PSU's geldt de regeling in sectie 2 van deze Bijlage 6; 

(d) de voorwaarden van elke voorafgaand aan de Effectieve Tijd uitstaande Delhaize 

U.S. RSU/PSU implementeren of voor zover nodig aanpassen, ongeacht of deze al 

dan niet onvoorwaardelijk is geworden, zodat deze Delhaize U.S. RSU/PSU per de 

Effectieve Tijd wordt ingetrokken en de houder ervan in ruil daarvoor een 

geldbedrag ontvangt, zonder rente en behoudens eventueel vereiste 

belastinginhoudingen, dat gelijk is aan de contante waarde van het resultaat van (i) 

het aantal Delhaize ADS-en dat aan die Delhaize U.S. RSU/PSU onderworpen is, 

uitgaande van realisatie op targetniveau van toepasselijke prestatievoorwaarden, 

indien van toepassing, vermenigvuldigd met (ii) de Delhaize ADS-Waarde; en 

(e) de Delhaize U.S. Stimuleringsplannen en de overeenkomsten waaruit de 

toekenning van de Delhaize U.S. Opties en Delhaize U.S. RSU/PSU's blijkt 

beëindigen, 

met dien verstande dat (i) de in lid (b), (c), (d) en (e) van deze sectie 1 genoemde 

maatregelen nadrukkelijk afhankelijk zijn van voltooiing van de Fusie en niet van kracht zijn 

indien de Fusieovereenkomst wordt beëindigd, en (ii) voor fractionele Gewone Aandelen 

Ahold of Ahold ADS-en die eventueel uit deze maatregelen voortvloeien sectie 10.1.1(ii) 

van het Fusievoorstel geldt. 



 

 

2. Ahold en Delhaize zullen de maatregelen nemen die redelijkerwijs vereist kunnen zijn om 

het volgende te realiseren, met dien verstande dat deze maatregelen nadrukkelijk 

afhankelijk zijn van voltooiing van de Fusie en niet van kracht zijn indien de 

Fusieovereenkomst wordt beëindigd: 

(a) de voorwaarden van elke door leden van het executieve committee van Delhaize 

gehouden en voorafgaand aan de Effectieve Tijd uitstaande Delhaize EU PSU 

implementeren of voor zover nodig aanpassen, ongeacht of deze al dan niet 

gevest is, zodat deze Delhaize EU PSU wordt geconverteerd in een onder 

prestatievoorwaarden toegekende restricted stock unit, onder dezelfde 

voorwaarden die voorafgaand aan de Effectieve Tijd van toepassing waren (met 

inbegrip van voorwaarden inzake de onvoorwaardelijkheid en vervroegde 

opeisbaarheid daarvan), met betrekking tot een aantal Gewone Aandelen Ahold 

dat gelijk is aan het resultaat van (i) het Delhaize EU PSU Bedrag vermenigvuldigd 

met (ii) de Ruilverhouding (elke zodanig geconverteerde en onder 

prestatievoorwaarden toegekende restricted stock unit: een “Geconverteerde 

PSU”); en 

(b) De Gecombineerde Vennootschap aanvaardt op de Effectieve Tijd alle 

verplichtingen van Delhaize ingevolge de Delhaize Stimuleringsplannen en de 

overeenkomsten waaruit de toekenning blijkt van de Delhaize EU PSU's die aan de 

Geconverteerde PSU's ten grondslag liggen. De Gecombineerde Vennootschap 

zal zo snel als praktisch haalbaar na de Effectieve Tijd de houders van 

Geconverteerde PSU's een gepaste kennisgeving doen toekomen waarin de 

rechten van die houders uiteen worden gezet, en de overeenkomsten waaruit de 

toekenning blijkt van de Delhaize EU PSU's die aan die Geconverteerde PSU's ten 

grondslag liggen blijven onder dezelfde voorwaarden van kracht (behoudens 

aanpassingen die na effectuering van de Fusie op grond van deze Bijlage 6 zijn 

vereist). Het remuneratiecomité van de Gecombineerde Vennootschap zal zo snel 

als praktisch haalbaar na de Effectieve Tijd gepaste maatregelen nemen om de 

voor de Geconverteerde PSU's geldende prestatiedoelstellingen zodanig aan te 

passen dat gepaste prestatiedoelstellingen van de Gecombineerde Vennootschap 

van toepassing zijn voor het kalenderjaar waarin zich de Effectieve Tijd voordoet 

en eventueel daarop volgende kalenderjaren gedurende de op prestaties 

gebaseerde vestingperiode, met dien verstande dat de voor de Geconverteerde 

PSU's geldende prestatiedoelstellingen niet wezenlijk moeilijker te realiseren zijn 

dan de prestatiedoelstellingen die voor de Delhaize EU PSU's gelden en met dien 

verstande dat het remuneratiecomité van de Gecombineerde Vennootschap zich 

houdt aan de op prestaties gebaseerde vestingvoorwaarden die door Delhaize 

worden gehanteerd ten aanzien van een kalenderjaar dat voorafgaand aan de 

Effectieve Tijd is verstreken en geen aanvullende op prestaties gebaseerde 

vestingvoorwaarden oplegt ten aanzien van een kalenderjaar dat voorafgaand aan 

de Effectieve Tijd wordt afgesloten. 

 

 


