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INFORMATIEVE NOTA 

 
 

Brussel, 24 maart 2011 
 
Ter attentie van de aandeelhouders en de houders van American Depositary Shares van Delhaize Groep NV 
(de “Vennootschap”): 
 
Deze nota informeert u over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 27 april 2011 om 15 uur, op de Corporate Support Office 
van de Vennootschap, square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België. 
 
Op deze 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 dit quorum op 27 april 2011 niet wordt bereikt, zullen de agendapunten 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 26 mei 2011 om 15 uur op 
dezelfde locatie, zonder een 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. 
 
Agendapunten 3 tot 6, 8, 9 en 11 van de agenda stellen voor om wijzigingen goed te keuren die de statuten van 
de Vennootschap in overeenstemming brengen met de Belgische wet betreffende de uitoefening van bepaalde 
rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen (de “Wet betreffende de 
Aandeelhoudersrechten”). Deze wet zou in werking moeten treden op 1 januari 2012. Vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze wet zullen bepalingen van de statuten van de Vennootschap die niet 
overeenstemmen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten van rechtswege ophouden uitwerking te 
hebben. 
 
Aandeelhouders kunnen het stemrecht verbonden aan hun aandelen geldig uitoefenen op de vergadering van 
27 april 2011, door de procedures te volgen die worden uiteengezet in de oproepingsbrief van deze 
vergadering, die zal verschijnen in de pers en die beschikbaar is op de website van onze Vennootschap 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 27 april 2011 uitoefenen door de procedures te volgen uiteengezet in een 
aparte oproepingsbrief van de depositaris van Delhaize Groep, Citibank. Indien u vragen mocht hebben 
betreffende 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 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 
verkregen worden via de website van onze Vennootschap 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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Eerste besluit: 
Voorstel om artikel 9 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de Vennootschap is de Raad momenteel gemachtigd voor een 
periode van twee jaar vanaf de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 mei 2009, om 
namens de Vennootschap, in de gewone gang van zaken, een maximum van 10% van de uitgegeven gewone 
aandelen van de Vennootschap te verwerven tegen een aankoopprijs van niet minder dan één euro per aandeel 
en tegen een maximum eenheidsprijs die niet hoger mag zijn dan 20% boven de hoogste slotkoers van het 
aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de twintig handelsdagen voorafgaand aan de 
verwerving van de aandelen.  De Raad zou bijvoorbeeld dergelijke aankopen kunnen doen voor 
investeringsdoeleinden of om uitoefeningen onder vergoedingsplannen gebaseerd op aandelen voor 
werknemers van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen te voldoen. Overeenkomstig artikel 9 
kunnen dergelijke aankopen ook worden gedaan door één of meerdere rechtstreekse dochtervennootschappen 
van de Vennootschap. Al deze aankopen tellen mee voor de berekening van het maximum van tien percent. 
 
De Belgische wetgeving machtigt de aandeelhouders van de Vennootschap om de Vennootschap toe te laten 
om eigen aandelen te verwerven tot een maximum van 20% van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal. Deze 
machtiging is voor een maximum periode van 5 jaar. 
 
De Raad stelt voor dat de aandeelhouders een wijziging van artikel 9, derde lid, van de statuten van de 
Vennootschap goedkeuren, waarbij voor een periode van 5 jaar beginnend op de datum van de goedkeuring 
door de aandeelhouders, machtiging wordt verleend aan de Raad om namens de Vennootschap, in de gewone 
gang van zaken, een maximum van 10% van de uitgegeven gewone aandelen van de Vennootschap te 
verwerven tegen een aankoopprijs van niet minder dan één euro per aandeel en tegen een maximum 
eenheidsprijs die niet hoger mag zijn dan 20% boven de hoogste slotkoers van het aandeel van de 
Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de twintig handelsdagen voorafgaand aan de verwerving van 
de aandelen. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 

 
 

Tweede besluit: 
Voorstel om artikel 19 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Momenteel bestaat er binnen de Raad een Auditcomité en een Vergoedings- en Benoemingscomité, terwijl 
artikel 19 van de statuten van de Vennootschap alleen maar de oprichting behandelt van een Auditcomité door 
de Raad. Het bestaande Vergoedings- en Benoemingscomité van de Raad heeft de bevoegdheden zoals 
toegekend door de wet aan een remuneratiecomité in België. 
 
De Raad stelt voor om artikel 19 van de statuten te actualiseren om deze toestand weer te geven. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Derde besluit: 
Voorstel om artikel 29 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Overeenkomstig de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten moeten de statuten van de Vennootschap 
bepalen dat een of meer aandeelhouders, die samen minstens drie percent bezitten van het maatschappelijk 
kapitaal van de Vennootschap, onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering kunnen laten plaatsen 
en voorstellen tot besluit kunnen indienen met betrekking tot op de agenda van een algemene vergadering 
opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. 
 
De Raad stelt voor om artikel 29 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen en om het derde en vierde lid 
van dit artikel ter verduidelijking samen te voegen. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 29 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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Vierde besluit: 

Voorstel om artikel 30 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 
 

Het derde lid van artikel 30 van de statuten bepaalt dat de oproeping tot de jaarvergadering de daarin 
opgesomde punten moet bevatten. Tengevolge van recente wijzigingen in de Belgische wetgeving, moet deze 
bepaling bijkomende punten bevatten en moet zij bijgevolg gewijzigd worden. De Raad meent echter dat het niet 
nodig is om deze bepaling in de statuten te laten staan aangezien de inhoud van de oproeping is vastgesteld 
zowel bij wet als bij marktpraktijken die over de jaren evolueren. 
 
Om deze reden stelt de Raad voor om het derde lid van artikel 30 te verwijderen en te vervangen door een 
bepaling die in de statuten moet ingevoegd worden overeenkomstig de Wet betreffende de 
Aandeelhoudersrechten. Deze nieuwe bepaling stelt dat samen met de oproeping, aan de houders van 
aandelen op naam een afschrift moet worden toegezonden van de stukken die hen moeten worden ter 
beschikking gesteld en dat vanaf de datum van bekendmaking van deze oproeping, alle aandeelhouders 
kosteloos een afschrift van deze stukken kunnen verkrijgen. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 30 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Vijfde besluit: 
Voorstel om artikel 31 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Overeenkomstig de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten moeten de statuten van de Vennootschap 
bepalen dat de aandeelhouders van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er 
het stemrecht kunnen uitoefenen als deze aandelen werden geregistreerd op hun naam op de registratiedatum, 
zijnde de veertiende dag vóór de vergadering, hetzij door de inschrijving van aandelen op naam in het register 
van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door de inschrijving van gedematerialiseerde aandelen 
op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van 
aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon. Om in overeenstemming te zijn met de Wet 
betreffende de Aandeelhoudersrechten moeten de statuten bovendien ook bepalen dat aandeelhouders, uiterlijk 
op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de Vennootschap moeten melden dat zij deel willen 
nemen aan de algemene vergadering. De titel van artikel 31 moet ook worden gewijzigd om deze wijzigingen 
weer te geven. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 31 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten.  
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Zesde besluit: 
Voorstel om artikel 32 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Artikel 32 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat een aandeelhouder op de algemene vergadering 
kan worden vertegenwoordigd door slechts één gemachtigde, terwijl de Wet betreffende de 
Aandeelhoudersrechten een aandeelhouder toelaat om vertegenwoordigd te worden door twee of meer 
gemachtigden in bepaalde situaties. De Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten laat een aandeelhouder 
bijvoorbeeld toe om een afzonderlijke gemachtigde aan te duiden met betrekking tot aandelen die gehouden 
worden op afzonderlijke effectenrekeningen. Overeenkomstig de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten 
moeten de statuten bovendien bepalen dat de volmachten door de Vennootschap moeten worden ontvangen 
uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 32 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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Zevende besluit: 
Voorstel om artikel 33 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Artikel 33 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat het bureau van de algemene vergadering wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de Raad en is samengesteld uit een secretaris (aangeduid door de 
voorzitter), twee stemopnemers (aangeduid door de aandeelhouders) en alle bestuurders van de Vennootschap 
die deelnemen aan de algemene vergadering. 
 
Hoewel de Raad meent dat haar voorzitter de algemene vergadering van de Vennootschap moet blijven 
voorzitten, stelt de Raad dat de overige bestuurders van de Vennootschap geen lid zouden moeten zijn van het 
bureau van de algemene vergadering aangezien dit niet langer overeenstemt met de huidige praktijken van 
corporate governance. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Achtste besluit: 
Voorstel om artikel 34 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
Artikel 34 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de Raad een algemene vergadering kan verdagen 
in de loop van deze vergadering, dat de tweede algemene vergadering moet worden gehouden binnen drie 
weken en dat de formaliteiten om deel te nemen vervuld overeenkomstig de statuten om deel te nemen aan de 
eerste algemene vergadering geldig blijven voor de tweede vergadering. Artikel 34 laat aandeelhouders toe die 
de formaliteiten niet vervulden voor de eerste algemene vergadering om deze formaliteiten te vervullen voor de 
tweede algemene vergadering. 
 
Deze bepalingen zijn niet in overeenstemming met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten aangezien 
deze wet enerzijds voorziet in een mechanisme van registratiedatum voor elke algemene vergadering, en 
anderzijds vereist dat de tweede algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf weken. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 34 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Negende besluit: 
Voorstel om artikel 36 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
De statuten van de Vennootschap laten aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten waarnaar verwezen 
wordt in de statuten hebben vervuld, toe om op een algemene vergadering op afstand te stemmen per brief. 
 
In overeenstemming met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten, wordt voorgesteld om de statuten van 
de Vennootschap te wijzigen om te bepalen dat, indien toegelaten in de oproeping en de statuten, de 
aandeelhouders, die de aanwezigheidsformaliteiten waarnaar verwezen wordt in de statuten hebben vervuld, 
kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen of op 
afstand kunnen stemmen per brief of langs elektronische weg. De Raad stelt bovendien voor om het laatste lid 
van artikel 36 te wijzigen om rekening te houden met het mechanisme van registratiedatum dat voorgesteld 
wordt om te worden voorzien in artikel 31 van de statuten (zie vijfde besluit hierboven). 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 36 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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Tiende besluit: 
Voorstel om artikel 38 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
De Raad stelt voor om het tweede, derde, vierde en vijfde lid van artikel 38 van de statuten, die niet in 
overeenstemming zijn met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten, te verwijderen en de titel van dit 
artikel dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 38 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 

 
 

Elfde besluit: 
Voorstel om artikel 39 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
De Raad stelt voor om het derde lid van artikel 39 van de statuten, dat niet in overeenstemming is met de Wet 
betreffende de Aandeelhoudersrechten, te verwijderen en het tweede lid van dit artikel te wijzigen om te bepalen 
dat bestuurders en commissarissen van de Vennootschap moeten antwoorden op vragen van de 
aandeelhouders overeenkomstig de wet. 
 
Het doel van de door de Raad voorgestelde wijzigingen is hoofdzakelijk om artikel 39 van de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
 
 

Twaalfde besluit: 
Voorstel om artikel 47 van de statuten van de Vennootschap te verwijderen 

 
Artikel 47 van de statuten werd daarin tijdelijk opgenomen bij beslissing van de algemene vergadering van 2008, 
om te bepalen dat de wijzigingen die deze algemene vergadering had goedgekeurd met betrekking tot artikel 12 
van de statuten van kracht werden vanaf 1 september 2008. 
 
De Raad stelt voor om artikel 47 van de statuten te verwijderen aangezien deze tijdelijke bepaling niet langer 
relevant is. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 

 
 

Dertiende besluit: 
Voorstel om de overgangsbepaling van de statuten van de Vennootschap te wijzigen 

 
De huidige overgangsbepaling aan het einde van de statuten bepaalt dat effecten gekwalificeerd als 
maatschappelijk aandeel op het ogenblik van hun uitgifte door de Vennootschap moeten gekwalificeerd worden 
als aandelen. De Raad meent dat het niet langer nodig is om deze overgangsbepaling in de statuten te houden. 
Bijgevolg stelt de Raad voor om deze bepaling uit de statuten te verwijderen. 
 
De Raad stelt ook voor om een nieuwe overgangsbepaling in de statuten op te nemen die bepaalt dat de 
wijzigingen van artikelen 29, 30, 31, 32, 34 en 36 van de statuten, die allen tot doel hebben om de statuten in 
overeenstemming te brengen met de Wet betreffende de Aandeelhoudersrechten, in werking zullen treden op 
de uiterste datum waarop de statuten zullen moeten worden gewijzigd krachtens deze wet. De andere 
wijzigingen van de statuten die de Raad voorstelt, zullen in werking treden onmiddellijk bij de goedkeuring ervan 
door de aandeelhouders. 
 
De Raad stelt unaniem voor dat de aandeelhouders VOOR dit voorstel stemmen. 
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Veertiende besluit: 
Machtiging om de voorstellen uit te voeren 

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

 


