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INFORMATIEVE NOTA 

 

 
Brussel, 21 maart 2012 

 
Ter attentie van de aandeelhouders, de houders van American Depositary Shares, obligaties en warranten 
van Delhaize Groep NV (de “Vennootschap”): 
 
Deze nota informeert verschaft u informatie over de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van de aandeelhouders die zal plaatsvinden op maandag 23 april 2012 om 11 uur (CET), op de Corporate 
Support Office van de Vennootschap, square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België. 
 
Op de buitengewone algemene vergadering, en voor zover een quorum van minstens de helft van het 
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, 
zullen de aandeelhouders van de Vennootschap beraadslagen en stemmen over de agendapunten zoals 
verder uiteengezet in deze informatieve nota. Indien de quorumvereiste op 23 april 2012 niet wordt bereikt, 
zullen de wijzigingen van de statuten opnieuw worden voorgesteld samen met de agendapunten van de 
gewone algemene vergadering op een gecombineerde gewone en buitengewone algemene vergadering van 
de aandeelhouders die zal plaatsvinden op 24 mei 2012 om 15 uur (CET) op dezelfde locatie, zonder enige 
quorumvereiste. Gelieve te noteren dat het de bedoeling is van de Vennootschap om deze tweede 
buitengewone algemene vergadering samen te houden met haar gewone algemene vergadering. 
 
De bedoeling van de buitengewone algemene vergadering is om de wijzigingen van de statuten van de 
Vennootschap goed te keuren in verband met de hernieuwing van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur 
(de “Raad”) om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in de gewone gang van zaken te 
verhogen. Dit voorstel kan geldig worden aangenomen mits goedkeuring door 75% van de uitgebrachte 
stemmen. 
 
Aandeelhouders van Delhaize Groep kunnen het stemrecht verbonden aan hun aandelen geldig uitoefenen 
op de vergadering van 23 april 2012, door de procedures te volgen die worden uiteengezet in de 
oproepingsbrief van deze vergadering, die zal worden gepubliceerd in de pers en die beschikbaar is op onze 
website op www.delhaizegroep.com. Indien u vragen mocht hebben betreffende de voorstellen, gelieve dan 
contact op te nemen met het Departement Investor Relations van Delhaize Groep op  +32 2 412 21 51.  
 
Houders van Delhaize Groep American Depositary Shares kunnen het stemrecht met betrekking tot hun 
aandelen op de vergadering van 23 april 2012 uitoefenen door de procedures te volgen die worden 
uiteengezet in een aparte oproepingsbrief van de depositaris van Delhaize Groep, Citibank. Indien u vragen 
mocht hebben betreffende de voorstellen, gelieve dan contact op te nemen met de Amerikaanse Investor 
Relations vertegenwoordigster van Delhaize Groep, Amy Shue op +1 (704) 633-8250 ext. 2529. Indien u 
vragen mocht hebben met betrekking tot de stemprocedure, gelieve dan contact op te nemen met Citibank 
op het telefoonnummer +1 877 853 2191. 
 
We nodigen u uit om de oproepingsbrief, het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het 
toegestaan kapitaal en de vergelijking van de huidige versie van de statuten met de gewijzigde versie zoals 
voorgesteld aan de vergadering aandachtig te lezen. Deze documenten kunnen worden gedownload via 
onze website op www.delhaizegroep.com. Deze documenten kunnen ook aangevraagd worden door de 
aandeelhouders bij het Departement Investor Relations van Delhaize Groep op het telefoonnummer 
+32 2 412 21 51 en door de houders van Delhaize Groep American Depositary shares bij Citibank op het 
telefoonnummer +1 877 853 2191. 

Pierre-Olivier Beckers  
President and Chief Executive Officer   
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Punt (1): 

Voorstel om artikel 8 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
De Raad is overeenkomstig artikel 8 A. van de statuten van de Vennootschap gemachtigd, voor een periode 
van vijf jaar die verstrijkt op 18 juni 2012, om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of 
meerdere keren te verhogen ten belope van een bedrag van EUR 9.678.897, wat op dat ogenblik 20 % van 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde. 
  
Sinds 2007 heeft de Raad deze bevoegdheid gebruikt om 1,4 miljoen inschrijvingsrechten uit te geven als 
incentive voor directeuren en kaderleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, wat een 
verwatering van het maatschappelijk kapitaal van 1,36 % vertegenwoordigt. 
 
De omstandigheden waarin de Raad kan beslissen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te 
verhogen worden door de bestuurders beoordeeld in het belang van de Vennootschap. 
 
In geval van een kapitaalverhoging, is de Raad bevoegd om de voorkeurrechten zoals voorzien door de van 
kracht zijnde wettelijke bepalingen te beperken of op te heffen in het belang van de Vennootschap, hierbij 
inbegrepen ten voordele van één of meerdere bepaalde personen, al dan niet leden van het personeel van 
de Vennootschap of haar dochtervennootschappen. 

 
Het Bijzonder Verslag van de Raad over de hernieuwing van zijn bevoegdheden met betrekking tot het 
toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen is 
beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://www.delhaizegroep.com). 
 
De Raad stelt voor en raadt aan dat de aandeelhouders een wijziging van artikel 8 A., eerste lid van de 
statuten van de Vennootschap goedkeuren, waarbij de Raad gemachtigd wordt om het maatschappelijk 
kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen ten belope van EUR 5.094.609, wat 
10% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op 7 maart 2012 vertegenwoordigt, voor een 
nieuwe periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 
van deze machtiging. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 

 
 

Punt (2): 
Machtiging om het voorstel uit te voeren 

 
De Raad stelt voor dat de aandeelhouders de Raad machtigen, met de mogelijkheid tot subdelegatie, om het 
voorstel zoals goedgekeurd door de aandeelhouders uit te voeren, om de tekst van de statuten te 
coördineren en om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten in dit verband te vervullen. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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