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Informatie over de Virtuele Aandeelhouders Vergadering van Aandeelhouders Heijmans
14 april 2021

Aandeel- en certificaathouders van Heijmans krijgen tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (hierna: AvA) op 14 april 2021 als alternatief voor het afgeven van een steminstructie
ook de mogelijkheid om elektronisch en real time te stemmen en daarom geldt het volgende:

• Aandeel- en certificaathouders die de AvA virtueel via het online platform wensen bij te wonen,
kunnen met hun gebruikersaccount en wachtwoord inloggen op www.abnamro.com/evoting.
Indien een aandeel- of certificaathouder een nieuwe gebruiker is en nog geen gebruikersaccount
en wachtwoord heeft, kan deze aandeel- of certificaathouder via www.abnamro.com/evoting een
eigen gebruikersaccount en wachtwoord aanmaken. Verdere instructies voor het inloggen of het
aanmaken van een nieuw gebruikersaccount en wachtwoord zijn te vinden op
www.abnamro.com/evoting.

• Aandeel- en certificaathouders kunnen het verhandelde tijdens AvA volgen via de hiervoor
genoemde webcast en met hun smartphone, tablet, laptop of computer elektronisch stemmen
tijdens de AvA via het online platform op www.abnamro.com/evoting. Het voorgaande is slechts
van toepassing voor zover de intermediair van de aandeelhouder/certificaathouder het online
stemmen mogelijk maakt. Aandeelhouder- en certificaathouders die de AvA virtueel bijwonen,
kunnen echter niet het woord voeren. Wel bestaat de mogelijkheid om tot 72 uur voorafgaande
aan de AvA, derhalve tot en met 11 april 2021, vragen en opmerkingen met betrekking tot de
geagendeerde onderwerpen door te geven. Vragen en opmerkingen kunnen per e-mail worden
gericht aan de vennootschap, ter attentie van Nicole Schaeffer, secretaris Heijmans N.V.,
nschaeffer@heijmans.nl. Indieners van vragen en/of opmerkingen wordt gevraagd om hun voor-
en achternaam (ten behoeve van het verslag), evenals het registratienummer voor de AvA dat ze
via ABN AMRO Bank hebben ontvangen, te vermelden in hun e-mailbericht aan de
vennootschap. Aandeel- en certificaathouders die zich hebben aangemeld voor virtuele
deelname aan de vergadering krijgen de mogelijkheid om tijdens de vergadering (vervolg)vragen
te stellen via de chatfunctie in het stemsysteem.

• Aandeel- en certificaathouders die zich hebben aangemeld om de AvA virtueel bij te wonen,
ontvangen een bevestiging per email met daarin een unieke link. Via deze unieke link kan de
betreffende aandeelhouder/certificaathouder middels een twee-stappen verificatieproces (met
SMS-verificatie) inloggen op het online platform van de AvA.

• Aandeel- en certificaathouders kunnen op 14 april 2021 vanaf 13.30 uur Nederlandse tijd tot aan
de aanvang van de AvA om 14.00 uur Nederlandse tijd inloggen op het online platform van de
AvA. Aandeel- en certificaathouders die niet voor aanvang van de AvA via het online platform zijn
ingelogd, kunnen niet stemmen en kunnen de AvA slechts zien, horen of anderszins volgen. Het
tijdstip van de opening van de stemming over de stempunten van de AvA wordt vastgesteld in
overeenstemming met de bepalingen van Heijmans' voorwaarden voor virtuele algemene
vergaderingen.

• Heijmans' voorwaarden voor virtuele algemene vergaderingen zijn van toepassing op aandeel- en
certificaathouders die via het online platform willen deelnemen aan de AvA. Meer informatie over

http://www.abnamro.com/evoting
http://www.abnamro.com/evoting
http://www.abnamro.com/evoting
mailto:nschaeffer@heijmans.nl


Pagina 2 van 2

virtuele deelname aan de AvA is te vinden in Heijmans’ beleid voor virtuele algemene
vergaderingen. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op www.Heijmans.nl/investor-relations/ava/.
Om er zeker van te zijn dat uw apparaat compatibel is, raden wij u aan dit te verifiëren voordat u
bepaalt of u de AvA virtueel zult bijwonen. Ook wordt aanbevolen aandeel- en certificaathouders
die ervoor kiezen om via het online platform deel te nemen aan het virtuele gedeelte van de AvA,
ten minste 15 minuten voor het geplande aanvangstijdstip van de AvA inloggen op het online
platform.

• Er zijn bepaalde risico's voor aandeel- en certificaathouders die de AvA wensen bij te wonen via
het online platform (zoals verder beschreven Heijmans’ voorwaarden voor virtuele algemene
vergaderingen). Indien een aandeel- of certificaathouder dergelijke risico's wenst te vermijden,
dient hij of zij een stemvolmacht af te geven.

• De aangesloten instellingen en intermediairs wordt tevens gevraagd om een geldig e-mailadres,
effectenrekening en mobiele telefoonnummer van de aandeel- en certificaathouders die de AvA
virtueel via het online platform wensen bij te wonen op te geven zodat deze aandeel- en
certificaathouders virtuele toegang tot de AvA kunnen verkrijgen.
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