
 

 

 

Persbericht  
 

Datum  26 maart 2020 

Tijd  07.25 uur 

   

Mededeling Heijmans over Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 

Heijmans heeft na zorgvuldige afweging besloten om de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AvA) op 15 april 2020 vooralsnog in aangepaste vorm door te laten gaan. Om de 

AvA op een verantwoorde manier te laten verlopen en besmettingsrisico zoveel mogelijk te 

beperken, heeft Heijmans een aantal maatregelen getroffen. 

 

Mogelijkheid tot virtueel stemmen 

Aandeel- en certificaathouders krijgen als alternatief voor fysieke aanwezigheid en het afgeven van 

een steminstructie de mogelijkheid om elektronisch en real time te stemmen (hybride vergadering). 

Meer informatie hierover is te vinden op www.heijmans.nl/investor-relations/ava. 

 

Webcast en schriftelijke vragen 

Heijmans stelt aandeel- en certificaathouders in de gelegenheid om de vergadering op afstand te 

kijken via een webcast (video-streaming) op de website (www.heijmans.nl). Daarnaast krijgen zij de 

mogelijkheid om tot en met vrijdag 10 april 2020 hun vragen en opmerkingen met betrekking tot de 

geagendeerde onderwerpen door te geven. Op dit moment overweegt Heijmans om aandeel- en 

certificaathouders de mogelijkheid te bieden om tijdens de AvA vragen te stellen per e-mailbericht. 

Mochten deelnemers hiervan gebruik willen maken, worden ze geacht dit kenbaar te maken aan de 

vennootschap. 

 

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. 

 

Stemmen via steminstructie 

Heijmans maakt aandeel- en certificaathouders er op attent dat zij niet aanwezig hoeven zijn om 

hun stem uit te brengen. Zij kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid een steminstructie te 

verlenen aan mevrouw mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam (de "notaris"), of haar 

plaatsvervanger (met de macht van substitutie). Zij dienen dit uiterlijk op woensdag 8 april 2020, 

17.30 uur CET door te geven via www.abnamro.com/evoting. 

 

AvA-locatie gewijzigd 

Aangezien de eerder kenbaar gemaakte vergaderlocatie voor de AvA is gesloten, vindt de 

vergadering plaats op het hoofdkantoor van Heijmans aan de Graafsebaan 65 in Rosmalen. Om 

mogelijke gezondheidsrisico's te beperken, biedt Heijmans deelnemers voorafgaand en na afloop 

van de AvA geen gelegenheid voor een informeel samenzijn om door te praten. 

 



 

 

Datum  26 maart 2020 

 

Heijmans behoudt zich te allen tijde de mogelijkheid voor om personen te weigeren als zij op enig 

moment meent dat dit de gezondheid van deelnemers aan de vergadering in gevaar zou kunnen 

brengen. 

 

Gelet op de uitzonderlijke situatie waarin Nederland zich bevindt, verzoekt Heijmans aandeel- en 

certificaathouders uitdrukkelijk om virtueel te stemmen of om een steminstructie af te geven, de 

AvA te volgen via de webcast en om gebruik te maken van de mogelijkheid om schriftelijk vragen te 

stellen. 

 

Heijmans houdt de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Covid-19 virus nauwlettend in 

de gaten en volgt daarbij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Indien de situatie in aanloop 

naar de AvA verandert, kan Heijmans alsnog besluiten om de vergadering op te schorten. Heijmans 

zal dit kenbaar maken via de website. 

 

Update AVA 2020 

 

Heijmans N.V. heeft 26 maart 2020 bekend gemaakt het dividendvoorstel onder agendapunt 4c van 

de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020 te halen. 

 

Klik hier voor de aangepaste agenda. 

 

Rosmalen, 26 maart 2020 


