
Van:
Verzonden: donderdag 22juni 2017 11:16
Aan:
Onderwerp: FW: Aanvulling: Betreft verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van

Koninklijke Ahold! 3 Bijlagen [BR-A07.F1D598677]

Met vriendelijke groet,

Ministerie van EconomisEhe Zaken
DG B&l, Directie Topsectoren en Industrie Beleid

@minez.nl
tel: 070
Aanwezig: maandag (hele dag), dinsdag en donderdag (tot 14:00 uur)

Van: @debrauw.com]
Verzonden: donderdag 14januari 2016 10:47
Aan:
Onderwerp: RE: Aanvulling: Betreft verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold! 3
Bijlagen [BR-A07.F1D598677]

Geachte mevrouw

U heeft gelijk de naam in het overzicht is nog niet aangepast aan de voorgenomen nieuwe naam.

Met vriendelijke groet

De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Partner 1 Civil Law Notary (Notaris)

O
T ÷31 IT +31 (secr)l M ÷31 1F +31

E ddebrauwcom 1 www.debrauwcam

Postbus 75084 11070 AB Amsterdam 1 claude Debussylaan 80 1 The Netherlands
Amsterdam 1 Brussels 1 London 1 New York 1 Shanghai 1 Singapore

From: @minez,nl]
Sent: donderdag 14 januari 2016 10:43
To: @debrauw.com>
Subject: RE: Aanvulling: Betreft verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold! 3
Bijlagen [BR-A07.F1D598677]

Geachtë heer

Dank u wel voor de nadere informatie.

Nog een kleine vraag: in het overzicht “Vereenvoudigde bedrijfsstructuur na fusie — Concept” staat helemaal
bovenaan “Koninklijke Ahold N.V.”
Klopt deze naam of is de naam in het overzicht niet aangepast en wordt het toch “Koninklijke Ahold Delhaize
N.V.”?
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Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
DG B&I, Directie Topsectoren en Industrie Beleid

@minez.nl
tel: 070
Aanwezig: maandag (hele dag), dinsdag en donderdag (tot 14:00 uur)

Van: ©debrauw.comj
Verzonden: dinsdag 12januari 2016 9:41
Aan: )
Onderwerp: Aanvulling: Betreft verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold! 3
Bijlagen [BR-A07.F1D598677]

Geachte mevrouw

C
Dank voor uw bericht waarin u verzoekt om aanvullende informatie inzake het structuuroverzicht van Koninklijke
Ahold en Delhaize.

• Ik stuur u (i) het meest recente structuuroverzicht van Koninklijke Ahold, gedateerd op 4 oktober 2015 en (ii) het
structuuroverzicht van Delhaize per 31 december 2015. Het is het verzoek van beide partijen om deze informatie als
vertrouwelijk te behandelen. Er zijn na 4 oktober 2015 nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de structuur die nog niet
uit het integrale overzicht van Koninklijke Ahold blijken, maar die al wel zijn verwerkt in het eerder aan u gestuurde

• pro forma overzicht van de structuur zoals die na de fusie zal zijn. De deelnemingen in de structuur van Delhaize
zullen als huidige Delhaize operatie direct.komen te hangen onder CLA in de pro-forma structuur, die ik nogmaals
aanhecht.

Ik verneem graag of u met deze aanvullende informatie uw advies op korte termijn kunt afronden.

Met vriendelijke groet,

De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Partner 1 Civil Law Notary (Notaris)
T+31 1T+31 (secr)lM+31 +31

E (debrauw.com 1 www.debrauw.com

Postbus 75084 11070 AB Amsterdam 1 Claude Debussylaan 80 1 The Netherlands
Amsterdam 1 Brussels 1 London 1 New York 1 Shanghai 1 Singapore

From:
Sent: maandag 11januari 2016 11:28
To: @minez.nl>
Subject: RE: betreft verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold! 2 Bijlagen

Geachte mevrouw

Ik hoop u morgen meer informatie te kunnen sturen.

Met vriendelijke groet
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Sent with Good (www.good.com)

Original Message
From: @rninez.nl]
Sent: Thursday, January 07, 2016 09:44 AM W. Europe Standard Time
To:
Subject: RE: betreft verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold! 2
Bijlagen

Geachte heer

Dank voor uw informatie.
We willen het advies op korte termijn afronden, maar ik heb nog een kleine vraag. In het organogram zitten nogal wat lege
kaders, waar nog niet bij staat om welk onderdeel het gaat. Ook bij het gedeelte van het huidige Delhaize is geen naam van de
onderdelen ingevuld (de lichtblauwe onderdelen en een wit onderdeel).

Kunt u deze informatie nog voor me achterhalen? Alvast mijn hartelijke dank.
Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
DG B&I, Directie Topsectoren en Industrie Beleid

@minez.nl
tel: 070
Aanwezig: maandag (hele dag), dinsdag en donderdag (tot 14:00 uur)

Oorspronkelijk bericht
Van: @debrauw.com]
Verzonden: woensdag 2 december 2015 15:52
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: betreft verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold! 2 Bijlagen

Geachte mevrouw

Hierbij stuur ik u een document waarin zowel de vereenvoudigde weergave van de huidige bedrjfsstructuur van Ahold als de
\. beoogde vereenvoudigde weergave van de bedrjfsstructuur na fusie is opgenomen.

De nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) is op dit moment nog niet volledig bekend. Wel is bekend dat
de heer en de heer leden van de RvC zullen zijn en wel allebei als vice-voorzitter van de RvC.
Aangezien de voorzitter van het bestuur (CEO)uit Ahold afkomstig zal zijn, zal (voorheen Delhaize)voorzitter van
de RvC worden.(zie hierover het persbericht dat als bijlage is opgenomen).

Mocht u nadere informatie willen ontvangen, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet

De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Partner 1 Civil Law Notary (Notaris)
T+31 IT+31 (secr) IM+31 F+31

E d(debrauw.com 1 www.debrauw.com

Postbus 75084 11070 AB Amsterdam 1 Claude Debussylaan 80 1 The Netherlands Amsterdam Brussels 1 London New York
Shanghai 1 Singapore
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-Original Message
From: (irninez.nl1
Sent: woensdag 25 november 2015 17:47
To: (a debrauw.corn>
Cc: @rninez.nl>
Subject: betreft verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold

Geachte heer

In uw brief van 17 november jongstleden aan het secretariaat van de Koning verzoekt u om bestendiging van het predicaat
Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold. Via het secretariaat van de Koning kreeg het Ministerie van Economische Zaken
het verzoek hierover te adviseren.

We hebben nog niet alle stukken van de Dienst Koninklijk Huis ontvangen, maar in de lijst van bijlagen staat geen organogram
genoemd. Graag zou ik een organogram(men) ontvangen, zodat ik kan zien hoe de nieuwe organisatie er uit gaat zien en kan
vergelijken met de situatie van voor de fusie.
Graag ontvang ik ook een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen.

Omdat we nog niet alle informatie van het secretariaat van de Koning hebben ontvangen, heb ik nog niet alles kunnen lezen.
Mogelijk heb ik later nog aanvullende informatie nodig.

Heel graag ontvang ik van u de gevraagde informatie, liefst per e-mail naar mijn adres:
(Ziminez.nl

Alvast mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
DG BI, Directie Topsectoren en Industriebeleid
tel.: 070-

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. 1f you
receive this communication unintentionally, please notify the sender immediately by telephone on 00 44 20 7337 3510 and please
delete this message from all locations on your computer.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. 1f you receive this communication
unintentionally, please notify the sender immediately by telephone on 004420 7337 3510 and please delete this message from all locations on your
computer.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. 1f you receive this communication
unintentionally, please notify the sender immediately by telephone on 0044 207337 3510 and please delete this message from all locations on your
computer.
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Van:
Verzonden: donderdag 22juni 2017 11:13
Aan:
Onderwerp: FW: Overwegingen betreffende de fusie Ahold Delhaize
Bijlagen: Predicaat Koninklijk nav fusie Ahold Delhaize.docx

Deze hoort bij vorige mailtje

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
DG B&l, Directie Topsectoren en Industrie Beleid

@minez.nl
tel: 070

maandag (hele dag), dinsdag en donderdag (tot 14:00 uur)

Van:
Verzonden: donderdag 3 september 2015 11:37
Aan:
CC:
Onderwerp: Overwegingen betreffende de fusie Ahold Delhaize

Geachte heer

In de bijlage stuur ik u one overwegingen betreffende het predicaat Koninklijk van Koninklijke Ahold, naar
aanleiding van de fusie met Delhaize.

Indien u nog vragen heeft of nadere informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met of
met mij.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken

( DG B&l, Directie Topsectoren en Industrie Beleid
@minez.nl

tel: 070
Aanwezig: maandag (hele dag), dinsdag en donderdag (tot 14:00 uur)
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—

Op 24 juni jongstleden hebben Koninklijke Ahold en de Delhaize Group hun voornemen aangekondigd
hun ondernemingen te combineren in een fusie van gelijken. De transactie wordt naar verwachting
halverwege 2016 afgerond, na goedkeuring van toezichthouders, consultatie van
medewerkersvertegenwoordiging en goedkeuring van aandeelhouders.

Hieronder geven we een beschrijvin van de fusie tussen beide bedrijven en de mogelijke gevolgen
voor het Koninklijke predicaat van Ahold.

De bedrijven
Zowel het Nederlandse Ahold als Belgische Delhaize stammen uit de negentiende eeuw en zijn
begonnen als familiebedrijf. Ahold, eigenaar van de Albert Heijn-supermarkten, drankenketen Gail &
Gail en drogisterijketen Etos heeft inmiddels ruim 3200 winkels, verspreid over vijf landen. Het bezit
ook webshop Bol.com.

Delhaize heeft wereldwijd 3400 winkels en was jarenlang marktleider in België. Tegenwoordig moet
het bedrijf het in het thuisland met een tweede plek doen, na te zijn voorbijgestreefd door concurrent
Colruyt. Voor zowel Ahold als Delhaize zijn vooral de Verenigde Staten van belang; beide bedrijven
haler er ongeveer zestig procent van hun omzet vandaan.

De toekomst

Ahold Delhaize wordt de vierde grootste speler in Europa en de vijfde in de Verenigde Staten, met
375 duizend medewerkers en 6500 winkels in de Verenigde Staten en Europa, en een gezamenlijke
omzet van 54 miljard euro. Het fusiebedrijf rekent op synergievoordelen van uiteindelijk 500 miljoen
euro per jaar, dat voor een groot deel zal komen uit inkoopvoordelen in de VS. Beide bedrijven zijn in
de VS aan de oostkust actief, maar slechts in een paar staten zijn zowel supermarkten van Delhaize
als van Ahold gevestigd. Als de twee bedrijven samengaan, is vrijwel de gehele oostkust gedekt.

Fusie van gelijken
Beide bedrijven geven consequent aan, dat de fusie een “fusie van gelijken” is, maar een vergelijking
van Ahold en Delhaize doet anders vermoeden.
De fusie van gelijken komt voornamelijk naar voren in het bedrijfsmodel. Het mondiale hoofdkantoor
van Ahold Delhaize komt in Nederland, in Brussel wordt een Europees hoofdkwartier gecreëerd. Het
aandeel Ahold Delhaize krijgt niet alleen een notering aan de AEX, maar ook aan de beurs in Brussel.
Ook de leiding over het bedrijf wordt gelijk verdeeld, met evenveel van Ahold als van Delhaize.
Tenslotte blijft de naam van de Belgische partner ook in de naam behouden.
Daartegenover staat, dat Ahold duidelijk veel groter is dan Delhaize, zowel wat betreft de omzet (bijna
33 miljard euro tegenover ruim 21 miljard euro) en de nettowinst (1,3 miljard euro tegenover 0,76
miljard euro) over de afgelopen jaren als het marktaandeel (33,8% tegenover 25%) van de partijen.
Wellicht is de benaming “fusie van gelijken” gekozen om de Belgische trots tegemoet te komen. De
aandeelhouders van Ahold krijgen 6l% van de aandelen, die van Delhaize de resterende 39°h. In de
naam wordt Ahold als eerste genoemd, wat ook al aangeeft dat Ahold de grootste partij is.

Ten aanzien van mogelijke bestendiging van het predicaat zijn volgende overwegingen van belang.
Nationaliteit
Het is nu nog onduidelijk welke nationaliteit het concern heeft/krijgt. De naam Ahold Delhaize kan een
probleem vormen. Ahold is duidelijk Nederlands, Delhaize is duidelijk verweven met België. Het feit,
dat het hoofdkantoor in Nederland blijft én dat de huidige CEO van Ahold de CEO van het nieuwe
concern wordt, kunnen ervoor pleiten dat de Nederlandse nationaliteit behouden blijft.
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Grootte
Ook de grootte van Ahold is van belang en is een duidelijk pluspunt. Delhaize is zowel wat betreft
omzet, nettowinst en marktaandeel, als wat betreft de aandelenverhouding n fusie, duidelijk de
kleinere partij.

Historie
Een derde pluspunt is dat beide bedrijven oude familiebedrijven zijn. Ahold stamt uit 1887, Delhaize
uit 1867. Delhaize is geen nieuwkomer die door de fusie “gemakkelijk” zou profiteren van een
mogelijk predicaat.

Fusie van gelijken
Dit punt is lastiger. Zowel Ahold als Delhaize spreken consequent van een fusie van gelijken. Echter,
er is eigenlijk alleen sprake van “fusie van gelijken” bij de verdeling van de managers: de helft komt
van Ahold, de andere helft van Delhaize. Het zou, voor het behoud van het predicaat, gemakkelijker
zijn als er sprake was van overname van Delhaize door Ahold.

Alles overwegend zijn er meer “plussen” voor het behoud van het predicaat dan “minnen”. Ter
vergelijking geven we hieronder nog enkele vergelijkbare casussen.



Van:
Verzonden: donderdag 22juni 2017 11:13
Aan:
Onderwerp: FW: Ahold /

Dit verzoek van DKH speelde v66r het officiële bestendigingsverzoek. Voor de zekerheid stuur ik het je, samen
met de overwegingen die ik gemaakt heb en doorgestuurd naar DKH (volgende mail)
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
DG B&l, Directie Topsectoren en Industrie Beleid

@minez.nl
tel: 070
Aanwezig: maandag (hele dag), dinsdag en donderdag (tot 14:00 uur)

_________

Van:
( Verzonden: woensdag 19 augustus 2015 15:37

Aan:
Onderwerp: FW: Ahold /
Hallo ,
Zie bijgaand. Lijkt me goed om een afspraak te maken en van te voren zelf even uit te zoeken wat wij de
scenario’s vinden.
Groet,

Van: ©dkh.nl]
Verzonden: woensdag 19 augustus 2015 15:19
Aan:
Onderwerp: Ahold /
Geachte mevrouw beste
Naar aanleiding van ontwikkelingen bij een tweetal prominente bedrijven, neem ik graag even contact op.

1. Voor de zomer maakte Koninklijke Ahold bekend te fuseren met het Belgische Delhaize. De legal council van
Ahold belde mij om te vragen of in de communicatie rond de fusie ook het predicaat genoemd mocht
worden — dat dit zou worden meegenomen naar de gefuseerde onderneming. Ik heb hem gewezen op de
procedure van bestendiging, die zeker bij dit soort grote wijzigingen gevolgd moet worden. Het al dan niet
voeren van het predicaat is in de communicatie in het midden gelaten. N de zomer wil Ahold / Delhaize
deze procedure in gang zetten — dat zal dus rond deze tijd gebeuren. Ik verwacht dat Ahold contact zal
zoeken over welke procedure het meest kansrijk is — danwel met mij, dan wel met EZ. Ik denk dat het goed
is als wij daarover even contact hebben om in te kunnen schatten hoe kansrijk een aanvraag voor
bestendiging is, of dat eventueel naar een alternatief moet worden gezocht.

2.

Met vriendelijke groet,

Dienst van het Koninklijk Huis
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GI< ‘s-Gravenhge
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+31
www.koninklijkhuis.nI

Dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en diegene die toestemming
hebben dit bericht te lezen. Gebruik door onbevoegden is verboden. Dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn
en binnen het bereik vallen van een wettelijke geheimhoudingsplicht. Indien U het bericht ten onrechte hebt
ontvangen, wordt U verzocht ons daarover per ommegaande te informeren, en de e-mail (en bijlagen) —

zonder van de inhoud kennis te nemen — onmiddellijk te verwijderen.

This e-mail (and its attachments) is intended exclusively for the addressee(s) or those authorized by the
recipient. Use by anyone other than the authorized recipient is prohibited. This e-mail may be confidential,
legally privileged or exempt from disciosure. 1f you have received this e-mail by mistake, please notify us
by return of mail and delete the message (and its attachments) — without taking note of its contents —

immediately.

p2510_1625u109
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Van:
Verzonden: donderdag 22juni 2017 10:42
Aan:
Onderwerp: FW: Bestendingsverzoek Koninklijke Ahold NV Deel 1
Bijlagen: Ahold NV, Koninklijke - verzoek om bestendiging Predicaat Koninkljk.PDF

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
DG B&l, Directie Topsectoren en Industrie Beleid

@minez.nl
tel: 070
Aanwezig: maandag (hele dag), dinsdag en donderdag (tot 14:00 uur)

Van:
Verzonden: maandag 23 november 2015 17:27

,— Aan: )
Onderwerp: FW: Bestendingsverzoek Koninklijke Ahold NV Deel 1

Van: cdkh.nl1
Verzonden: vrijdag 20 november 2015 16:35
Aan:
Onderwerp: Bestendingsverzoek Koninklijke Ahold NV Deel 1
Beste ,
Zoals al bij je aangekondigd: Ahold heeft de Koning verzocht het Predicaat Koninklijk te bestendigen na de fusie met
Delhaize. Naar aanleiding daarvan wil je vragen om een officieel advies van EZ, op basis van de stukken die ik hierbij
voeg. Normaal gesproken is een advies bij bestendiging niet aan de orde, maar

hecht ik aan de ministeriële verantwoordelijkheid in deze. Alvast veel dank!
PS: bestanden zijn vrij groot, vandaar dat ik hierna nog één mail met bestanden stuur (kreeg eerder een foutmelding
terug).
Vriendelijke groet,

Dienst van het Koninklijk Huis
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK ‘s-Gravenhage
+31 70
www.koninklijkhuis.nl

Dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en diegene die toestemming
hebben dit bericht te lezen. Gebruik door onbevoegden is verboden. Dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn
en binnen het bereik vallen van een wettelijke geheimhoudingsplicht. Indien U het bericht ten onrechte hebt
ontvangen, wordt U verzocht ons daarover per ommegaande te informeren, en de e-mail (en bij lagen) —

zonder van de inhoud kennis te nemen — onmiddellijk te verwijderen.

This e-mail (and its attachments) is intended exclusively for the addressee(s) or those authorized by the
recipient. Use by anyone other than the authorized recipient is prohibited. This e-mail may be confidential,
legally privileged or exempt from disciosure. 1f you have received this e-mail by mistake, please notify us
by return of mail and delete the message (and its attachments) — without taking note of its contents —

immediately.
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Advocaten

Notarissen

Belastingadviseurs

DE BRAUW
BLACKSTONE

WESTBROEK

Claude Debussylaan 80

Postbus 75084

1070 AB Amsterdam

Dhr. T +31 20 577 1771
Postbus 30412 F +31 20 577 1775

2500 GK ‘s-GRAVENHAGE

Datum 17 november 2015 mr.

E ddebrauw.com
Onze ref. M24372928/1 [74693042 T +31 (direct)

T +31 (secretaresse)

F +31

Betreft: Bestendiging predicaat Koninklijke Ahold N.V.

Zeer geachte heer

Koninklijke Ahold NV., statutair gevestigd te Zaanstad (gemeente Zaandam) (hierna te
noemen Koninklijke Ahold”) en Delhaize Group NVISA, statutair gevestigd te
Molenbeek-Saint-Jean, België (hierna te noémen “Delhaize’) hebben op 24 juni 2015
het voornemen uitgesproken te willen fuseren (persbericht 24juni 2015). De
voorgenomen grensoverschrijdende juridische fusie zal ertoe leiden dat Koninklijke
Ahold als verkrijgende vennootschap vanuit Nederland de ondernemingen van beide
vennootschappen via deelnemingen voortzet. Bij deze fusie zal de vennootschap
Delhaize verdwijnen en zal haar vermogen met de deelnemingen onder algemene titel
overgaan op Koninklijke Ahold. Koninklijke Ahold heeft het voornemen om in het kader
van de voorgenomen fusie vier statutenwijzigingen door te voeren; drie
statutenwijzigingen zijn nodig ter gelegenheid van een terugbetaling van kapitaal van
ongeveer EUR 1 miljard aan aandeelhouders van Koninklijke Ahold en één
statutenwijziging is nodig ter gelegenheid van de voorgenomen fusie.

Koninklijke Ahold en Delhaize zijn (inter-)nationaal opererende retailondernemingen,
met respectievelijk een Nederlandse en Belgische oorsprong en historie. De aandelen
van Koninklijke Ahold zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. De aandelen van
Delhaize zijn genoteerd aan Euronext Brussel. Na de fusie zullen de aandelen van
Koninklijke Ahold genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel.
Koninklijke Ahold heeft een beurswaarde van circa EUR 15,6 miljard. Delhaize heeft
een beurswaarde van circa EUR 9 miljard. Na de voorgenomen fusie exploiteert
Koninklijke Ahold ongeveer 6.500 winkels en kent de groep 375.000 werknemers,
waarvan circa 97.000 in Nederland. Ook na de fusie zal Koninklijke Ahold in Europa en
de Verenigde Staten actief zijn. De gezamenlijke jaaromzet van beide ondernemingen

De Brauw Blackslone Wesibroek NV. is gevestigd in Amsterdam en Ingeschreven In het handelsregister onder nr. 27171912.

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht mei De Brauw Blackotone
Wesibroek NV. Op de overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, dia zijn gedeponeerd Ier griffie van de
rechtbank in Amsterdam en waarin onder moer een bepertrirg van de aansprakelijkheid is opgenomen. Kwatileilsrekening notariasen
ING Bank BAN NL831NGB0693213876 BIC INGBNL2A.
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DE BRAUW
BLACKSTONE

WESTBROEK

in 2014 bedroeg ongeveer EUR 54,1 miljard. Koninklijke Ahold en Delhaize verwachten
dat de combinatie van de ondernemingen binnen drie jaar zal leiden tot
synergievoordelen van circa EUR 500 miljoen en daarmee tot een nog sterkere
onderneming met nog meer internationale uitstraling. De combinatie zal de
houdstermaatschappij zijn van een groep met een portfolio met sterke en vertrouwde
lokale merken in Europa en in de Verenigde Staten, waaronder Albert Heijn, Etos,
Gall&Gall en bol.com in Nederland en Delhaize in België.

Ter gelegenheid van de fusie zullen aan de houders van aandelen van Delhaize
aandelen in Koninklijke Ahold worden toegekend. Vanwege de grotere
marktkapitalisatie van Koninklijke Ahold en de afgesproken ruilverhouding zullen de
aandeelhouders van Koninklijke Ahold na de fusie een groter aandeel in de combinatie
houden dan de voormalige aandeelhouders van Delhaize. De verhouding tussen de
aandeelhouders Koninklijke Ahold en Delhaize zal ongeveer 61-39 zijn. Na de fusie zal
Koninklijke Ahold een Nederlandse naamloze vennootschap blijven en haar statutaire
zetel en haar hoofdkantoor zal in Nederland blijven. De heer , thans CEO van
Koninklijke Ahold, zal na de fusie CEO van de combinatie zijn. De heer ,
thans CEO van Delhaize, zal na de fusie Deputy CEO van de combinatie zijn. De raad
van commissarissen van de combinatie zal worden samengesteld uit leden namens
beide partijen.

Ter gelegenheid van de voorgenomen fusie zal Koninklijke Ahold haar statuten
wijzigen. Daarbij zal onder meer de statutaire naam van de vennootschap wijzigen in
Ahold Delhaize N.V. en op dat moment zou de gefuseerde vennootschap graag voor de
combinatie het predicaat bestendigd willen zien (onder naam “Koninklijke Ahold
Delhaize NV.”). De belangrijkste wijzigingen die ter gelegenheid van deze
statutenwijziging bij de fusie plaatsvinden zijn:

Een wijziging van de statutaire naam in Koninklijke Ahold Delhaize N.V.;
- Een mogelijke verhoging van het maatschappelijk kapitaal in verband met

toekenning van aandelen bij fusie; en
- technische wijzigingen ten aanzien van governance gerelateerde onderwerpen.

Een eerste concept van deze wijzigingsvoorstellen is als bijlage opgenomen.

Kort voor de voorgenomen fusie zal Koninklijke Ahold ongeveer EUR 1 miljard uit haar
kapitaal terugbetalen aan haar aandeelhouders. Evenals in 2007 en in 2014, toen
Koninklijke Ahold vergelijkbare terugbetalingen doorvoerde, zullen de statuten van
Koninklijke Ahold daarvoor driemaal opeenvolgend partieel wijzigen. Het gaat hierbij
met name om technische wijzigingen. Met de eerste statutenwijziging wordt de
gezamenlijke nominale waarde van de gewone aandelen verhoogd met een
totaalbedrag van ten minste EUR 1 miljard, welk bedrag ten laste zal komen van de
agioreserve. Met de tweede statutenwijziging worden de gewone aandelen
samengevoegd volgens een nog te bepalen samenvoegingsratio (bijvoorbeeld 17:16).
Tot slot wordt met de derde statutenwijziging de nominale waarde van de gewone
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aandelen verlaagd naar het huidige bedrag van EUR 0 01 per aandeel Van het
vrijgekomen nominale bedrag wordt ongeveer EUR 1 miljard terugbetaald aan de
houders van gewone aandelen het resterende deel wordt weer toegevoegd aan de
agioreserve van Koninklijke Ahold Voor elk van die statutenwijzigingen doet Koninklijke
Ahold een verzoek tot bestendiging predicaat bestendigd willen zien Eerste concepten
van deze technische wijzigingsvoorstellen zijn als bijlage opgenomen.

Het voornemen bestaat om de oproep met de agenda van de algemene vergadering die
nodig is voor de besluitvorming over de voorgenomen fusie en de statutenwijzigingen
begin februari 2016 te doen Het voorstel tot fusie en de daarbij behorende
statutenwijziging (met de nieuwe naam) en de drie andere statutenwijzigingen zijn een
onderdeel van die agenda Indien de besluiten worden genomen, bestaat het
voornemen de fusie en de statutenwijzigingen rond mei 2016 in juridische zin van
kracht te laten worden

Graag benadruk ik namens Koninklijke Ahold dat Koninklijke Ahold zowel binnen
Nederland als daarbuiten bijzonder veel waarde hecht aan het mogen voeren van het
predicaat ‘Koninklijk” na de fusie. Evenals bij Koninklijke Ahold. zal de combinatie het
predicaat in haar eigen naam voeren en niet als commercieel merk gebruiken, zoals
bijvoorbeeld bij de exploitatie van winkels binnen de groep

Het zou voor haar een eer zijn, indien zij het predicaat Koninklijk ook nâ de
statutenwijzigingen en fusie met Delhaize mag voeren. Namens Koninklijke Ahold wil ik
hierbij dan ook een verzoek doen tot bestendiging van het recht tot het voeren van het
predicaat Koninklijk door Koninklijke Ahold en dan na de fusie en de daarbij behorende
statutenwijziging onder de naam Koninklijke Ahold Delhaize NV, Ik zend u thans een
request, bestemd voor Zijne Majesteit de Koning waarin ik de Majesteit verzoek te het
predicaat “Koninklijke” voor de combinatie van de ondernemingen van Koninklijke Ahold
en Delhaize en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen te bestendigen.

Als bijlage bij deze brief treft u ook verschillende jaarverslagen van Koninklijke Ahold en
Delhaize

Indien u van de betrokken ondernemingen aanvullende informatie wilt ontvangen, dan
kan dat via ondergetekende of rechtstreeks via ,
Company Secretary van Koninklijke Ahold

Hoogachtend,

De Brauw Blackstone Westbroek N,V

/notaris
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Bij lagen:

- persbericht van Koninklijke Ahold en Delhaize van 24 juni 2015;
- persbericht van Koninklijke Ahold van 16 november 2015;
- jaarverslagen Koninklijke Ahold;
- jaarverslagen Delhaize;
- infographics met de historie van Koninklijke Ahold en Delhaize Group;
- uittreksel handelsregister Koninklijke Ahold (namen bestuurders en

commissarissen);

- uittreksel handelsregister Delhaize (namen bestuurders en commissarissen);
- eerste concept wijzigingsvoorstel statuten bij fusie;
- drie eerste concepten technische wijzigingsvoorstellen statuten vÖör fusie.
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Zijne Majesteit de Koning

Paleis Noordeinde

2514 EH ‘s-GRAVEN HAGE

Majesteit,

Gaarne wend ik mij tot U namens de statutair te Zaanstad (gemeente Zaandam)
gevestigde naamloze vennootschap: Koninklijke Ahold N.V., met het verzoek toe te
staan dat het predicaat Koninklijk’ ook na de wijzigingen van haar statuten en na de
juridische fusie met de statutair te Molenbeek-Saint-Jean, België, gevestigde

vennootschap Delhaize Group NVISA, wordt gecontinueerd.

Met verschuldigde eerbied,

Amsterdam, 17november2015

Onze ref M24372917/1/74693042jvo 1 /1
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CONCEPT DE BRAUW DE DATO 16 NOVEMBER 2015
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

KONINKLIJKE AHOLD NV.
(Deel 1)
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Op [.1 tweeduizendzestien verschijnt voor mij, [.], notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[•1
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de raad van bestuur van Koninklijke

Ahold N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zaandam, en met adres: 1506
MA Zaandam, Proincialeweg 11, nummer handelsregister 35000363 (de “Vennootschap”).
De comparant[e] verklaart dat op [•1 tweeduizendzestien door de algemene vergadering van de
Vennootschap, op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad
van commissarissen, is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen.
Ter uitvoering van dat besluit verklaart de comparant[e], handelend als voormeld, in de statuten
van de Vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:
1. Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt [.j euro (EUR [.]) ver

deeld in:

a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen van vijfhonderd euro
(EUR 500,--) elk; —-

b. driehonderdnegeneritwintig miljoen (329.000.000) cun5ulatief preferente financie
ringsaandelen van één eurocent (EUR 0,01) elk, die converteerbaar zijn in ge
wone aandelen, onderverdeeld in:
- één (1) serie genummerd FPI van vierentwintig miljoen (24.000.000) cu

mulatief preferente financieringsaandelen;
- één (1) serie genummerd FP2 van dertig miljoen (30.000.000) cumulatief

preferente financieringsaandeleri;
- één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen (3.000.000) cumulatief

preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen vijfhonderdduizend
(4.500.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP5(A) van zes miljoen (6.000.000) cum ulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven miljoen vijfhonderdduizend
(7.500.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP6 van negen miljoen (9.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig miljoen negenhonderddui
zend (24.900.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen éénhonderdtachtigduizend
(3.180.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen negenhonderdvijftigduizend
(1.950.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;
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- één (1) serie genummerd FPIO van negenhonderdzestigduizend (960.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI 1 van vier miljoen vijftigduizend (4.050.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP12 van negenhonderdzestigduizend (960.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen (6.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen negenhonderdtachtigdui
zend (4.980.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI5(A) van één miljoen (1.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI5(B) van drie miljoen (3.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- - één (1) serie genummerd FPI6 van zes miljoen (6.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP17 van zeshonderdzesendertigduizend
(636.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP18 van éénhonderdtweeënnegentigduizend
(192.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI9 van twee miljoen (2.000.000) curnulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP2O van éénhonderdtweeënnegentigduizend
(192.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP2I van zes miljoen vierhonderdvierentachtig
duizend achthonderdzevenennegentig (6.484.897) cumulatief preferente
financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP22 van vijftien miljoen achthonderdachtenzes
tigduizend eenenveertig (15.868.041) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen zevenhonderdachtduizend
zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) cumulatief preferente financie
ringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen tweehonderdtwintigdui
zend éénhonderdvier (4.220.104) cumulatief preferente financieringsaan
delen;

- één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen tweehonderdachtenzes
tigduizend negenenzestig (3.268.069) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP26 van achthonderdachtentwintigduizend
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP27 van vierenzestigduizend achthonderdeen
enzeventig (64.871) cumulatief preferente financieringsaandelen;



DEBRAUW
B IACKSTDN E

WESTBROEK

- één (1) serie genummerd FP28 van negenenzeventigduizend tweehon
derdvijfentwintig (79.225) cumulatief preferente financieringsaandelen:

- één (1) serie genummerd FP29 van zestigduizend zevenhonderddrieën
zestig (60.763) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP3O van vijfhonderddertienduizend achthon
derdvijfenzestig (513.865) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP3I(B) van zeven miljoen negenhonderdvier
endertigduizend eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente financie
ringsaaridelen;

- één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig miljoen achthonderd
achtenzestigduizend eenenveertig (51.868.041) cumulatief preferente f1-
nancieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP33 van éénhonderdduizend negenhonderdze
ventig (100.970) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- zevenentachtig (87) series genummerd FP57 tot en met FP143 van elk
één miljoen (1 .000.000) cumulatief preferente financieringsaandelen; en

c. één miljard éénhonderdeenenzeventig miljoen (1.171.000.000) gewone aandelen
van [.] (EUR [.]) elk.

II. Artikel 32 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
32.1. Elk bedrag aan aandelen gelijk aan de nominale waarde van een cumulatief preferent

financieringsaandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
III. Artikel 47 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
47.1. Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig augustus tweeduizendzeven zijn

de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden gewone aan
delen met een nominale waarde van destijds vierentwintig eurocent (EUR 024) elk sa
mengevoegd tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van destijds dertig
eurocent (EUR 030) elk, als werd gevonden door het totale aantal van de destijds door
de betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die statutenwijziging ge
houden gewone aandelen van destijds vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk te verme
nigvuldigen met vier/vijfde (0,5), waarbij voorts gold dat de teller van een daarna uit die
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) gewoon aandeel met een nomi
nale waarde van destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de noemer tien
(10) was, het aantal onderaandeleri met een nominale waarde van destijds drie euro
cent (EUR 003) van een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent (EUR 030) aan
gaf dat de desbetreffende aandeelhouder in verband met vorenbedoelde samenvoeging
met ingang van die statutenwijziging tevens hield.
Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig maart tweeduizendveertien
(deel II) zijn de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds één euro en zesenvijftig euro
cent (EUR 1,56) elk en onderaandelen van gewone aandelen met een nominale waarde
van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één euro en zesenvijftig eurocent
(EUR 1,56) elk samengevoegd tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde
van destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) elk, als werd gevonden
door het totale aantal van de door de betreffende aandeelhouder onmiddellijk vooraf-
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gaand aan die statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds één euro en
zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en de onderaandelen van gewone aandelen met
een nominale waarde van destijds éénltiende (1/10e) gedeelte van één euro en zesen
vijftig eurocent (EUR 1,56) elk te vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (1 2/1 3e),
waarbij voorts gold dat de teller van een daarna uit die vermenigvuldiging nog resulte
rende breuk van één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56), van welke breuk de noemer dertien (13) was
en welke uitkomst op tienden is afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met
een gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een gewoon aandeel van
destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) aangaf dat de desbetreffende
aandeelhouder in verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van die statu
tenwijziging tevens hield.
In verband met de onderhavige statutenwijziging van zevenentwintig maart tweedui
zendveertien (deel III) geldt, met inachtneming van het bepaalde in dit artikellid, dat een
onderaandeel een gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte heeft van een
gewoon aandeel met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01).

47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam.
47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden de bepalingen van Titel 4

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over aandelen en aandeelhouders overeenkom
stige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen, voor zover uit die
bepalingen niet anders blijkt.

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen respectievelijk houders van aandelen
zijn van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaande
len, voor zover uit die bepalingen en de leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet an
ders blijkt.

47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen met een of meer andere
houders van een of meer onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een nomina
le waarde van [•1 (EUR [.]) verbonden vergader- en stemrechten uitoefenen voor zover
het door zodanige houders van een of meer onderaandelen gezamenlijk gehouden aan
tal onderaandelen gelijk is aan dertien (13) of een veelvoud daarvan. Deze rechten
worden uitgeoefend hetzij door één van hen, daartoe door de anderen schriftelijk ge-
vol machtigd, hetzij door een gevolmachtigde aan wie daartoe door die houders van on
deraandelen schriftelijke volmacht is verleend.

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot één/dertiende (1/13e) gedeelte
van het (interim-)dividend en enige andere uitkering waartoe een houder van één ge
woon aandeel van [.] (EUR [‘1) is gerechtigd.

47.7. Indien de houder van een of meer oncieraandelen een zodanig aantal onderaandelen
verkrijgt dat het totaal door hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is
aan dertien (13), worden telkens dertien (13) door hem gehouden onderaandelen van
rechtswege samengevoegd tot één gewoon aandeel van [.] (EUR [•1).

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder vernummering van de eventuele
hierna in deze statuten opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per het
moment dat er geen onderaandeleri meer uitstaan.

IV. Artikel 48 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
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48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [.] (deel 1) representeren de door
een aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de onderhavige statutenwijziging ge
houden aandeelbewijzen van gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig
cent (NLG 050) een aantal gewone aandelen respectievelijk onderaandelen als volgt
uit het bepaalde in artikel 47 lid 1, waarbij de door het aandeelbewijs gerepresenteerde
gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig cent (NLG 0,50) elk geacht wor
den gewone aandelen te representeren met een nominale waarde van [.] (EUR [.]).

48.2. Tegen inlevering van de aandeelbewijzeri en eventueel daarbij behorende dividendbe
wijzen aan de vennootschap of een aangesloten instelling, kunnen (i) aandeelbewijzen
met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en artikel 47 worden omgewisseld voor ge
wone aandelen aan toonder die belichaamd zijn in het aandeel bewijs (verzamelbewijs),
en (ii), indien van toepassing, onderaandelen op naam in het aandeelhoudersregister
worden ingeschreven. De vennootschap zal voor een dergelijke omwisseling en in
schrijving kosten in rekening brengen. De houder van een aandeel aan toonder beli
chaamd in een aandeelbewijs van gewone aandelen met een nominale waarde van vijf-.
tig cent (NLG 0,50) en een persoon met een pandrecht of een recht op vruchtgebruik op
zodanige aandelen kan alle aan een gewoon aandeel verbonden rechten eerst jegens
de vennootschap uitoefenen als de omwisseling en, indien van toepassing, inschrijving
als hiervoor bedoeld heeft plaatsgevonden.

Ten slotte verklaart de comparant(e):
1. het in de statuten vermelde nominale bedrag van ieder geplaatst gewoon aandeel van een

eurocent (EUR 001), wordt door en met het passeren van deze akte verhoogd tot [.1 (EUR

[1);
2. het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt ten gevolge van het

passeren van deze akte [.] (EUR [.]); en
3. de ten gevolge van de onder 1. genoemde verhoging ontstane verplichting tot nadere stor

ting wordt voldaan ten laste van de agioreserve van de vennootschap.

[•1.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Van de schriftelijke volmacht blijkt uit een kopie van een (1) onderhandse akte van volmacht die
aan deze akte wordt gehecht.
Van het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging blijkt uit een kopie van een (1)
verklaring van de vergadervoorzitter van L•1.
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na
de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten
van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris,
bekend is, en mij, notaris, ondertekend.
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CONCEPT DE BRAUW DE DATO 16 NOVEMBER 2015
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
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Op [.] tweeduizendzestien verschijnt voor mij, [.], notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[.1
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de raad van bestuur van Koninklijke

Ahold N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zaandam, en met adres: 1506
MA Zaandam, Provincialeweg 11, nummer handelsregister 35000363 (de ‘Vennootschap).
De comparant[e] verklaart dat op [.] tweeduizendzestien door de algemene vergadering van de
Vennootschap, op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad
van commissarissen, is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen.
Ter uitvoering van dat besluit verklaart de comparant[e], handelend als voormeld, in de statuten
van de Vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:
1. Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
4.1. [let maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt[.] euro (EUR [.]) ver

deeld in:
a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen van vijfhonderd euro

(EUR 500,--) elk;
b. driehonderdnegenentwintig miljoen (329.000.000) cumulatief preferente financie

ringsaandelen van één eurocent (EUR 001) elk, die converteerbaar zijn in ge
wone aandelen, onderverdeeld in:
- één (1) serie genummerd FP1 van vierentwintig miljoen (24.000.000) cii

niulatief preferente financieringsaandelen;
- één (1) serie genummerd FP2 van dertig miljoen (30.000.000) cumulatief

preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen (3.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen vijfhonderdduizend
(4,500.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP5(A) van zes miljoen (6.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven miljoen vijfhonderdduizend
(7.500.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP6 van negen miljoen (9.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig miljoen negenhonderddui
zend (24.900.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen éénhonderdtachtigduizend
(3.180.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen negenhonderdvijftigduizend
(1 .950.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;
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- één (1) serie genummerd FP10 van negenhonderdzestigduizend (960.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP1 1 van vier miljoen vijftigduizend (4.050.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI2 van negenhonderdzestigduizend (960.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

-. één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen (6.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen negenhonderdtachtigdui
zend (4.980.000) cumulatief preferente firiancieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP15(A) van één miljoen (1.000.000) cumulatief

preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP15(B) van drie miljoen (3.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP16 van zes miljoen (6.000.000) cumulatief

preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI7 van zeshonderdzesendertigduizend

(636.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;
- één (1) serie genummerd FP18 van éénhonderdtweennegentigduizend

(192.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;
- één (1) serie genummerd FPI9 van twee miljoen (2.000.000) cumulatief

preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP2O van éénhonderdtweeënnegentigduizend
(192.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP21 van zes miljoen vierhonderdvierentachtig
duizend achthonderdzevenennegentig (6.484.897) cumulatief preferente
financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP22 van vijftien miljoen achthonderdachtenzes
tigduizend eenenveertig (15.868.041) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen zevenhonderdachtduizend
zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) cumulatief preferente financie
ringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen tweehonderdtwintigdui
zend éénhonderdvier (4.220.104) cumulatief preferente financieringsaan
delen;

- één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen tweehonderdachtenzes
tigduizend negenenzestig (3.268.069) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP26 van achthonderdachtentwintigduizend
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP27 van vierenzestigduizend achthonderdeen
enzeventig (64.871) cumulatief preferente financieringsaandelen;
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- één (1) serie genummerd FP28 van negenenzeventigduizend tweehon
derdvijfentwintig (79.225) cumulatief preferente financieringsaandelen;

• één (1) serie genummerd FP29 van zestigduizend zevenhonderddrieën
zestig (60.763) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP3O van vijfhonderddertienduizend achthon
derdvijfenzestig (513.865) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP3I(B) van zeven miljoen negenhonderdvier
endertigduizend eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente financie
ringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig miljoen achthonderd
achtenzestigduizend eenenveertig (51.868.041) cumulatief preferente f1-
nancieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP33 van éénhonderdduizend negenhonderdze
ventig (100.970) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- zevenentachtig (87) series genummerd FP57 tot en met FP143 van elk
één miljoen (1.000.000) cumulatief preferente financieringsaandelen; en

c. één miljard éénhonderdeenenzeventig miljoen (1.171.000.000) gewone aandelen
van [.] (EUR [•1) elk.

II. Artikel 47 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
47.1. Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig augustus tweeduizendzeven zijn

de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden gewone aan
delen met een nominale waarde van destijds vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk sa
mengevoegd tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van destijds dertig
eurocent (EUR 0,30) elk, als werd gevonden door het totale aantal van de destijds door
de betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die statutenwijziging ge
houden gewone aandelen van destijds vierentwintig eurocent (ELJR 024) elk te verme
nigvuldigen met vier/vijfde (0,8), waarbij voorts gold dat de teller van een daarna uit die
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) gewoon aandeel met een nomi
nale waarde van destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de noemer tien
(10) was, het aantal onderaandelen met een nominale waarde van destijds drie euro
cent (EUR 0,03) van een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent (EUR 030) aan
gaf dat de desbetreffende aandeelhouder in verband met vorenbedoelde samenvoeging
met ingang van die statutenwijziging tevens hield.
Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig maart tweeduizendveertien
(deel II) zijn de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds één euro en zesenvijftig euro
cent (EUR 1,56) elk en onderaandelen van gewone aandelen met een nominale waarde
van destijds één/tiende (1 /1 0e) gedeelte van één euro en zesenvijftig eurocent
(EUR 1,56) elk samengevoegd tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde
van destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 169) elk, als werd gevonden
door het totale aantal van de door de betreffende aandeelhouder onmiddellijk vooraf
gaand aan die statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds één euro en
zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en de onderaandelen van gewone aandelen met
een nominale waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één euro en zesen
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vijftig eurocent (EUR 156) elk te vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (12/13e),
waarbij voorts gold dat de teller van een daarna uit die vermenigvuldiging nog resulte
rende breuk van één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56), van welke breuk de noemer dertien (13) was
en welke uitkomst op tienden is afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met
een gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een gewoon aandeel van
destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1 ,69) aangaf dat de desbetreffende
aandeelhouder in verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van die statu
tenwijziging tevens hield.
In verband met de statutenwijziging van zevenentwintig maart tweeduizendveertien
(deel III) geldt, met inachtneming van het bepaalde in dit artikellid, dat een onderaan-
deel een gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte heeft van een gewoon
aandeel met een nominale waarde van destijds één eurocent (EUR 0,01).
Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [.] (deel II) zijn de onmiddellijk
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden gewone aandelen met een
nominale waarde van [.] euro (EUR [.]) elk en onderaandelen van gewone aandelen
met een nominale waarde van [.] euro (EUR [.]) elk samengevoegd tot zoveel gewone
aandelen met een nominale waarde van [.] euro (EUR [•1) elk, als wordt gevonden
door het totale aantal van de door de betreffende aandeelhouder onmiddellijk vooraf
gaand aan de onderhavige statutenwijziging gehouden gewone aandelen van [.] euro
(EUR [.]) elk en de onderaandelen van gewone aandelen met een nominale waarde
van [.] euro (EUR [.J) elk te vermenigvuldigen met [.1 ([.)), waarbij voorts geldt dat de
teller van een daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) ge
woon aandeel met een nominale waarde van [.] euro (EUR [.]), van welke breuk de
noemer [.] ([.]) is en welke uitkomst op tienden wordt afgerond naar boven, het aantal
onderaandelen met een gerechtigdheid van [.] ([.]) deel van een gewoon aandeel van

[•1 (EUR [.]) aangeeft dat de desbetreffende aandeelhouder in verband met vorenbe
doelde samenvoeging met ingang van de onderhavige statutenwijziging tevens houdt.

47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam.
47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden de bepalingen van Titel 4

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over aandelen en aandeelhouders overeenkom
stige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen, voor zover uit die
bepalingen niet anders blijkt.

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen respectievelijk houders van aandelen
zijn van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaande
len, voor zover uit die bepalingen en de leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet an
ders blijkt.

47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen met een of meer andere
houders van een of meer onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een nomina
le waarde van [.] (EUR [.)) verbonden vergader- en stemrechten uitoefenen voor zover
het door zodanige houders van een of meer onderaandelen gezamenlijk gehouden aan
tal onderaandelen gelijk is aan [.] ([.]) of een veelvoud daarvan. Deze rechten worden
uitgeoefend hetzij door één van hen, daartoe door de anderen schriftelijk gevolmach
tigd, hetzij door een gevolmachtigde aan wie daartoe door die houders van onderaan-
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delen schriftelijke volmacht is verleend.

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot [.J ([.]) gedeelte van het (inte

rim-)dividend en enige andere uitkering waartoe een houder van één gewoon aandeel

van [.] (EUR [.]) is gerechtigd.

47.7. Indien de houder van een of meer onderaandelen een zodanig aantal onderaandelen

verkrijgt dat het totaal door hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is
aan [.] ([‘1), worden telkens [.] ([.1) door hem gehouden onderaandelen van rechtswe
ge samengevoegd tot één gewoon aandeel van [.] (EUR [•1).

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder vernummering van de eventuele
hierna in deze statuten opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per het
moment dat er geen onderaandelen meer uitstaan.

III. Artikel 48 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [.] (deel II) representeren de door

een aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de onderhavige statutenwijziging ge
houden aandeelbewijzen van gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig
cent (NLG 0,50) een aantal gewone aandelen respectievelijk onderaandelen als volgt

uit het bepaalde in artikel 47 lid 1 waarbij de door het aandeelbewijs gerepresenteerde

gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig cent (NLG 0,50) elk geacht wor
den gewone aandelen te representeren met een nominale waarde van [.] (EUR [.j).

48.2. Tegen inlevering van de aandeelbewijzen en eventueel daarbij behorende dividendbe
wijzen aan de vennootschap of een aangesloten instelling, kunnen (i) aandeelbewijzen

met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en artikel 47 worden omgewisseld voor ge
wone aandelen aan toonder die belichaamd zijn in het aandeelbewijs (verzamelbewijs),
en (ii), indien van toepassing, onderaandelen op naam in het aandeelhoudersregister

worden ingeschreven. De vennootschap zal voor een dergelijke omwisseling en in
schrijving kosten in rekening brengen. De houder van een aandeel aan toonder beu
chaamd in een aandeelbewijs van gewone aandelen met een nominale waarde van vijf

tig cent (NLG 0,50) en een persoon met een pandrecht of een recht op vruchtgebruik op
zodanige aandelen kan alle aan een gewoon aandeel verbonden rechten eerst jegens
de vennootschap uitoefenen als de omwisseling en, indien van toepassing, inschrijving
als hiervoor bedoeld heeft plaatsgevonden.

Ten slotte verklaart de comparant[e] dat het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap

ten gevolge van het passeren van deze akte [•1 (EUR [.]) bedraagt.

[•1.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Van de schriftelijke volmacht blijkt uit een kopie van een (1) onderhandse akte van volmacht die
aan deze akte wordt gehecht.
Van het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging blijkt uit een kopie van een (1)
verklaring van de vergadervoorzitter van [.J.
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze

akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na

de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten
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van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris,
bekend is, en mij, notaris, ondertekend.
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Op [.] tweeduizendzestien verschijnt voor mij, [.1’ notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:
[•1
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de raad van bestuur van Koninklijke

Ahold N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zaandam, en met adres: 1506
MA Zaandam, Provincialeweg 11, nummer handelsregister 35000363 (de “Vennootschap”).
De comparant[e] verklaart dat op [.] tweeduizendzestien door de algemene vergadering van de
Vennootschap, op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad
van commissarissen, is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen.
Ter uitvoering van dat besluit verklaart de comparant[e], handelend als voormeld, in de statuten
van de Vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:
1. Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [.] euro (EUR [.)) ver

deeld in:
a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen van vijfhonderd euro

(EUR 500,--) elk;
b. driehonderdnegenentwintig miljoen (329.000.000) cumulatief preferente financie

ringsaandelen van één eurocent (EUR 0,01) elk, die converteerbaar zijn in ge
wone aandelen, onderverdeeld in:
- één (1) serie genummerd FP1 van vierentwintig miljoen (24.000.000) cu

mulatief preferente financieringsaandelen;
- één (1) serie genummerd FP2 van dertig miljoen (30.000.000) cumulatief

preferente financieringsaandelen;
- één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen (3.000.000) cumulatief

preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen vijfhonderdduizend
(4.500.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP5(A) van zes miljoen (6.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven miljoen vijfhonderdduizend
(7.500.000) cumulatief preferente financieringsaandeleri;

- één (1) serie genummerd FP6 van negen miljoen (9.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig miljoen negenhonderddui
zend (24.900.000) cumulatief preferente finaricieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen éénhonderdtachtigduizend
(3.180.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen negenhonderdvijftigduizend
(1.950.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;
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- één (1) serie genummerd FP1O van negenhonderdzestigduizerid (960.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP11 van vier miljoen vijftigduizend (4.050.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP12 van negenhonderdzestigduizend (960.000)
cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen (6.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen negenl-ionderdtachtigdui
zend (4.980.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI5(A) van één miljoen (1.000.000) cumutatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI5(B) van drie miljoen (3.000.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI6 van zes miljoen (6.000.000) cumulatief
preferente finaricieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP17 van zeshoncierdzesendertigduizend
(636.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI8 van éénhonderdtweeënnegentigduizend
(192.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FPI9 van twee miljoert(2Q0.000) cumulatief
preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP2O van éénhonderdtweeënnegentigduizend
(192.000) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP2I van zes miljoen vierhonderdvierentachtig
duizend achthonderdzevenennegentig (6.484.897) cumulatief preferente
financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP22 van vijftien miljoen achthonderdachtenzes
tigduizend eenenveertig (15.868.041) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen zevenhonderdachtduizend
zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) cumulatief preferente financie
ringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen tweehonderdtwintigdui
zend éénhonderdvier (4.220.104) cumulatief preferente financieringsaan
delen;

- één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen tweehonderdachtenzes
tigduizend negenenzestig (3.268.069) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP26 van achthonderdachtentwintigduizend
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief preferente financierings
aandelen;

- één (1) serie genummerd FP27 van vierenzestigduizend achthonderdeen
enzeventig (64.871) cumulatief preferente financieringsaandelen;
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- één (1) serie genummerd FP28 van negenenzeventigduizend tweehon
derdvijfentwintig (79.225) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP29 van zestigduizend zevenhonderddrieën
zestig (60.763) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP3O van vijfhonderddertienduizend achthon
derdvijfenzestig (513.865) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP31(B) van zeven miljoen riegenhonderdvier
endertigduizend eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente financie
ring saandelen;

- één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig miljoen achthonderd
achtenzestigduizend eenenveertig (51.868.041) cumulatief preferente fi
nancieringsaandelen;

- één (1) serie genummerd FP33 van éénhonderdduizend negenhonderdze
ventig (100.970) cumulatief preferente financieringsaandelen;

- zevenentachtig (87) series genummerd FP57 tot en met FP143 van elk
één miljoen (1 .000.000) cumulatief preferente financieringsaandelen; en

c. één miljard éénhonderdeenenzeventig miljoen (1.171.000.000) gewone aandelen
van één eurocent (EUR 001) elk.

II. Artikel 32 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
32.1. Elk bedrag aan aandelen gelijk aan de nominale waarde van en gewoon aandeel geeft

recht op het uitbrengen van één stem.
III. Artikel 47 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
47.1. Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig augustus tweeduizendzeven zijn

de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden gewone aan
delen met een nominale waarde van destijds vierentwintig eurocent (EUR 024) elk sa
mengevoegd tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van destijds dertig
eurocent (EUR 030) elk, als werd gevonden door het totale aantal van de destijds door
de betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die statutenwijziging ge
houden gewone aandelen van destijds vierentwintig eurocent (EUR 024) elk te verme
nigvuldigen met vier/vijfde (0,8), waarbij voorts gold dat de teller van een daarna uit die
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) gewoon aandeel met een nomi
nale waarde van destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de noemer tien
(10) was, het aantal onderaandelen met een nominale waarde van destijds drie euro
cent (EUR 0,03) van een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent (EUR 0,30) aan
gaf dat de desbetreffende aandeelhouder in verband met vorenbedoelde samenvoeging
met ingang van die statutenwijziging tevens hield.
Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig maart tweeduizendveertien
(deel II) zijn de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds één euro en zesenvijftig euro
cent (EUR 1,56) elk en onderaandelen van gewone aandelen met een nominale waarde
van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één euro en zesenvijftig eurocent
(EUR 1,56) elk samengevoegd tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde
van destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) elk, als werd gevonden
door het totale aantal van de door de betreffende aandeelhouder onmiddellijk vooraf-
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gaand aan die statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds één euro en
zesenvijftig eurocent (EUR 1 56) elk en de onderaandelen van gewone aandelen met
een nominale waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één euro en zeseri
vijftig eurocent (EUR 156) elk te vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (12/13e),
waarbij voorts gold dat de teller van een daarna uit die vermenigvuldiging nog resulte
rende breuk van één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 156), van welke breuk de noemer dertien (13) was
en welke uitkomst op tienden is afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met
een gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een gewoon aandeel van
destijds één euro en negenenzestig eurocerit (EUR 1 ,69) aangaf dat de desbetreffende
aandeelhouder in verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van die statu
tenwijziging tevens hield.
In verband met de statutenwijziging van zevenentwintig maart tweeduizendveertien
(deel III) geldt, met inachtneming van het bepaalde in dit artikellid, dat een onderaan-
deel een gerechtigdheid van één/dertiende (1113e) gedeelte heeft van een gewoon
aandeel met een nominale waarde van destijds één eurocent (EUR 0,01).
Met ingang van de statutenwijziging van [.] (deel II) zijn de onmiddellijk voorafgaand
daaraan door een aandeelhouder gehouden gewone aandelen met een nominale waar
de van destijds [.] euro (EUR [.]) elk en onderaandelen van gewone aandelen met een
nominale waarde van destijds [.J euro (EUR [.]) elk samengevoegd tot zoveel gewone
aandelen met een nominale waarde van destijds [.] euro (EUR [.]) elk, als werd ge
vonden door het totale aantal van de door de betreffende aandeelhouder onmiddellijk
voorafgaand aan die statutenwijziging gehouden gewone aandelen van [.J euro
(EUR [.]) elk en de onderaandelen van gewone aandelen met een nominale waarde
van destijds [.] euro (EUR [.]) elk te vermenigvuldigen met [.] ([.)), waarbij voorts gold
dat de teller van een daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één
(1) gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds [.] euro (EUR [.)), van wel
ke breuk de noemer [•1 ([.]) was en welke uitkomst op tienden wordt afgerond naar bo
ven, het aantal onderaandelen met een gerechtigdheid van [.) ([.]) deel van een ge
woon aandeel van [.J (EUR [.]) aangaf dat de desbetreffende aandeelhouder in ver
band met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van die statutenwijziging tevens
hield.

In verband met de onderhavige statutenwijziging van [.] (deel III) geldt, met inachtne
ming van het bepaalde in dit artikellid, dat een onderaandeel een gerechtigdheid van [.]
([.]) gedeelte heeft van één gewoon aandeel met een nominale waarde van één euro
cent (EUR 0,01).

47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam.
47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden de bepalingen van Titel 4

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over aandelen en aandeelhouders overeenkom
stige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen, voor zover uit die
bepalingen niet anders blijkt.

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen respectievelijk houders van aandelen
zijn van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaande
en, voor zover uit die bepalingen en de leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet an
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ders blijkt.
47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen met een of meer andere

houders van een of meer onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een nomina
le waarde van één eurocent (EUR 001) verbonden vergader- en stemrechten uitoefe
nen voor zover het door zodanige houders van een of meer onderaandelen gezamenlijk
gehouden aantal onderaandelen gelijk is aan [.] ([.]) of een veelvoud daarvan. Deze
rechten worden uitgeoefend hetzij door één van hen, daartoe door de anderen schrifte
lijk gevolmachtigd, hetzij door een gevolmachtigde aan wie daartoe door die houders
van onderaandelen schriftelijke volmacht is verleend.

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot [.] ([.]) gedeelte van het (inte
rim-)dividend en enige andere uitkering waartoe een houder van één gewoon aandeel
van één eurocent (EUR 001) is gerechtigd.

47.7. Indien de houder van een of meer onderaandelen een zodanig aantal onderaandelen
verkrijgt dat het totaal door hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is
aan [.] ([.]), worden telkens [.1 ([.1) door hem gehouden onderaandelen van rechtswe
ge samengevoegd tot één gewoon aandeel van één eurocent (EUR 001).

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder vernummering van de eventuele
hierna in deze statuten opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per het
moment dat er geen onderaandelen meer uitstaan.

IV. Artikel 48 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [o] (deel III) representeren de

door een aandeelhouder onmidd&lijk voorafgaand aan de onderhavige statutenwijzi
ging gehouden aandeelbewijzen van gewone aandelen met een nominale waarde van
vijftig cent (NLG 0,50) een aantal gewone aandelen respectievelijk onderaandelen als
volgt uit het bepaalde in artikel 47 lid 1, waarbij de door het aandeelbewijs gerepresen
teerde gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig cent (NLG 0,50) elk ge
acht worden gewone aandelen te representeren met een nominale waarde van één eu
rocent (EUR 001).

48.2. Tegen inlevering van de aandeelbewijzen en eventueel daarbij behorende dividendbe
wijzen aan de vennootschap of een aangesloten instelling, kunnen (i) aandeelbewijzen
met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en artikel 47 worden omgewisseld voor ge
wone aandelen aan toonder die belichaamd zijn in het aandeelbewijs (verzamelbewijs),
en (ii), indien van toepassing, onderaandelen op naam in het aandeelhoudersregister
worden ingeschreven. De vennootschap zal voor een dergelijke omwisseling en in
schrijving kosten in rekening brengen. De houder van een aandeel aan toonder beli
chaamd in een aandeelbewijs van gewone aandelen met een nominale waarde van vijf
tig cent (NLG 0,50) en een persoon met een pandrecht of een recht op vruchtgebruik op
zodanige aandelen kan alle aan een gewoon aandeel verbonden rechten eerst jegens
de vennootschap uitoefenen als de omwisseling en, indien van toepassing, inschrijving
als hiervoor bedoeld heeft plaatsgevonden. -

Ten slotte verklaart de comparant[e]:

1. het in de statuten vermelde nominale bedrag van ieder geplaatst gewoon aandeel van [.J
euro (EUR f.]) wordt door en met het passeren van deze akte verlaagd tot één eurocent
(EUR 0,01);
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2. het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt ten gevolge van het
passeren van deze akte (.] euro (EUR [.1);

3. a. een ten gevolge van de onder 1. bedoelde verlaging ontstaan bedrag groot [.] euro
(EUR [.]) per geplaatst gewoon aandeel zal op een of meer andere door de raad
van bestuur te bepalen tijdstippen in contanten worden terugbetaald aan die perso
nen die op [.], na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (het “Re
gistratietijdstip”) zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen
(deel)register als houder van gewone aandelen. Als (deel)register voor houders van
gewone aandelen aan toonder zijn aangewezen de administraties per het Registra
tietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer
BV. (Euroclear Nederland) aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal ef
fectenverkeer. Voor houders van gewone aandelen op naam zijn als (deel)registers
aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap of de gedeelten
daarvan;

b. het resterende ten gevolge van de onder 1. bedoelde verlaging ontstane bedrag zal
aan de agioreserve van de Vennootschap worden toegevoegd;

4. over het onder 3.a., hierboven, bedoelde bedrag zal in de periode liggend tussen het pas
seren van deze akte en het tijdstip dan wel de tijdstippen van terugbetaling als bedoeld
onder 3.a., hierboven, geen rente verschuldigd zijn door de vennootschap.

[p1.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Van de schriftelijke volmacht blijkt uit een kopie van een (1) onderhandse akte van volmacht die
aan deze akte wordt gehecht.
Van het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging blijkt uit een kopie van een (1)
verklaring van de vergadervoorzitter van [.].
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na
de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten
van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris,
bekend is, en mij, notaris, ondertekend.
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Name; office.
Article 1.

ARTICLES OF ASSOCIATION

of:

rKoninkliikel Ahold Delhaize N.V.
with corporate seat in rzaandaml

dated [.]

1.1. The name of the company is: [Koninklijke) Ahold Delhaize N.V.
1.2. The company’s registered seat is in [Zaandam (Municipality of Zaanstad)], the

Netherlands, but It may have other offices elsewhere.
Objects.
Article 2.
The objects of the company are to promote or join others in promoting companies and
enterprises, to participate in companies and enterprises, to finance companies and enterprises,
inciuding the giving of guarantees and acting assurety for the benefit of third parties as security
for liabilities of companies and enterprises with which the company is joined in a group or in
which the company owns an interest or with which the company collaborates in any other way, to
conduct the management of and to operate companies engaged in the wholesale and retail trade
in consumer and utility products and companies that produce such products, to operate
restaurants and corn panies engaged in rendering public services, inciuding all acts and things
which relate or may be conducive thereto in the broadest sense, as well as to promote, to
participate in, to conduct the management of and, as the case may be, to operate businesses of
any other kind.
D u ratio n.
ArtcIe 3.
The company has been formed for an indefinite period of time.
Capita 1.
Article 4:

4.1. The authorised capital of the company amounts to [.] euro (EUR [.]), consisting of:
a. [.J ([.]) cumulative preferred shares of [.] euro (EUR [.]) each;
b. [.J ([.]) cumulative preferred financing shares of one eurocent (EUR 0.01) each,

which are convertible into common shares, subdividecl into:
- one (1) series numbered FP1 of [•1 ([.]) cumulative preferred financing

shares;
- one (1) series numbered FP2 of [.] ([.]) cumulative preferred financing

shares;
- one (1) series numbered FP3 of [•1 ([.J) cumulative preferred financing

shares;

- one (1) series numbered FP4 of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP5(A) of [.1 ([.)) cumulative preferred financing
shares;
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- one (1) series riumbered FP5(B) of [.] ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP6 of[.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP7 0fL.] ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP8 of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP9 of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP1O of[.] ([•1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP11 of[.] ([•1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FPI2 of [‘1 ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FPI3 of[.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP14 of [•1 ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP15(A) [.] ([e]) cumu!ative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP15(B) [•1 ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP16 of[.] ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FPI7 of [.1 ([.]) cumulative preferreci financing
shares;

- one (1) series numbered FP18 of [.] ([.]) cumulative preferreci financing
shares;

- one (1) series numbered FP19 of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP2O of [•1 ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP21 of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP22 of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP23 of [•] ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP24 of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP25 of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;
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- one (1) series numbered FP26 of [•] ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP27 of [.) ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP2B of [•1 ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP29 of [.] ([•1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP3O of [.] ([.]) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP31(B) of L•] ([.]) cumulative preferred
financing shares;

- one (1) series numbered FP32 of [.] ([.1) cumulative preferred financing
shares;

- one (1) series numbered FP33 of [.] ([.]) cumulative preferreci financing
shares;

- eighty-seven (87) series numbered FP57 through FP143 of [•1 ([.])
cumulative preferred financing shares each; and

c. [.] ([.]) common shares of one eurocent (EUR 0.01) each.
4.2. Where these articles of association refer to shares and shareholders, these shali mean

the cumulative preferred shares, the cumulative preferred financing shares (the latter
hereinafter also: financing preferred shares), as well as the common shares and the
holders of such shares, respectively, unless the contrary is expressly stated. Each of
the series of financing preferred shares constitutes a separate class of shares.

4.3. Cumulative preferred financing shares may be converted into common shares at the
request of one or more holders of financing preferred shares pursuant to a resolution
hereto adopted by the management board, inciuding the terms and conditions of such
conversion. The terms and conditions to be determined by the management baard
require the approval of the general meeting and of the meeting of holders of financing
preferred shares. The foregoing also applies in respect of an amendment of the terms
and conditions of the conversion.

4.4. Whenever a share of a separate class of shares is converted into a common share with
due observance of the provisions of these articles of association, the number of shares
of the authorised share capital in the form of such class to be converted shail be
decreased by such number of converted shares, simultaneously with an increase of the
number of common shares irito which such shares are converted.

4.5. An amendment to the number of shares of a particular class in which the authorised
share capital is divided, shali be filed with the Trade Register within eight (8) days after
such amendment.

lssue of shares.

Article 5.

5.1. Shares shail be issued pursuantto a resolution adopted by the general meeting on a
proposal of the management board, or pursuant to a resolution of the management
baard if by resolution of the general meeting the management board has been
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authorised for a specific period not exceeding five (5) years to issue shares, all this
subject to the requirement of approval by the supervisory board. The resolution granting
the aforesaid authorisation must determine how many shares of which particular class
may be issued. The authorisation may from time to time be extended for a period not
exceeding five (5) years. Unless otherwise stipulated at its grant, the authorisation
cannot be withdrawn.

5.2. The general meeting, or the management board, if authorised for that purpose, shall
determine the price and the further conditions of issue in its resolution to issue shares.
Save for the provisions of section 80 of Book 2 of the Dutch Civil Code, the price of
issue may not be less than par value.

5.3. Common shares and financing preferred shares may be issued only against payment in
full of the amount at which such shares are issued and with due observance of the
provisions of sections 80a and 80b of Book 2 of the Dutch Civil Code.
At the issue of cumulative preferred shares it may be stipulated that a part, not
exceeding three-fourths, of the par value amount may remain unpaid until such time as
the company shall make a call in respect of the monies unpaid on said shares.

5.4. Furthermore, the resolution of the general meeting to issue shares or to authorise the
management board shail be legally valid only if it has been previously or simultaneously
approved by each group of holders of shares of the class concerned whose rights are
affected by the issue.

5.5. The preceding paragraphs of this article shail apply mutatis mutandis to the granting of
rights to subscribe for shares, but not to the issue of shares to a person who exercises
a previously acquired rigtit to subscribe for shares.

5.6. Without requiring prior approval of the general meeting but always subject to the
approval of the supervisory board, the management board shali have the power to carry
out transactions as referred to in section 94 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

5.7. 1f prior to the issue of shares it has been announced which amount is to be issued and
the subscriptions received total a smaller amount, such smaller amount shail be issued
only if the terms and conditions of issue contain an express provision to that effect.

5.8. Neither the company nor any of its subsidiaries may grant loans, provide collateral, give
any price guarantee, otherwise guarantee or bind itself severally or with or for third
parties for the purpose of enabling third parties to subscribe for or acquire shares in the
company’s capital or depositary receipts issued therefor, unless the shares are to be
acquired by or for the account of persons employed by the company or by a group
company and such shares are quoted on the official list of a stock exchange.

5.9. 1f cumulative preferred financing shares are to be issued, the company shali, if
necessary, arrange for such provisions or arrangements to the effect that the voting
rights on the cumulative preferred financing shares are based on the fair value of the
capital contribution on such share in relation to the price of common shares on
Euronext Amsterdam N.V.

Pre-emptive riqht at issue of shares.
Article 6.
6.1. Upori the issue of shares which had previously remained unissued, as referred to in

article 5, shareholders shall have a pre-emptive right to purchase shares of such new
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issue in proportion to the aggregate amount of their existing holdings of common
shares, it being understood that this pre-emptive right shail not apply to:
a. any issue of shares to employees of the company or employees of a group

company;

b. shares which are issued against payment in kind;
c. cumulative preferred shares;
d. financing preferred shares;
e. holders of cumulative preferred shares at the issue of common shares; or
f. holders of financing preferred shares at the issue of common shares.

6.2. The pre-emptive right may be restricted or excluded by resolution of the general
meeting.

In the proposal for such resolution the reasons for the proposal and the choice of the
intended price of issue must be explained in writing. 1f the management board has been
designated as the body authorised to issue shares, the general meeting may by
resolution also designate the management board for a period not exceeding five (5)
years as the body authorised to restrict or exclude the pre-emptive right. This
authorisation may from time to time be extended for a period not exceeding five (5)
years. Unless otherwise stipulated at its grant, the authorisation cannot be withdrawn.

6.3. The adoption of resolutions of the general meeting as referred to in paragraph 2 of this
article shail require a majority of at least two-thirds of the votes cast, if at the meeting
less than one-half of the issued and outstanding capital is represented.

64. For the purposes of this article the granting of rights to subscribe for shares shail be
considered the equivalent of the issue of shares, and the provisions of this article shail
not apply in respect of shares issued to a person who exercises a previously acquired
right to subscribe for shares.

Purchase by the company of its own shares.

Article 7.

7.1. The management board may have the company to acquire fully paid-in shares in its
own share capital for valuable consideration, subject to the authorization of the general
meeting and the approval of the supervisory board and with due observance of the
provisions of section 98 of Book 2 of the Dutch Civil Code.

7.2. The authorisation of the general meeting shall not be required if the company acquires
fully paid-in shares in its own capital for the purpose of transferring such shares, by
virtue of an applicable employee stock purchase plan, to persons employed by the
company or by a group company, provided such shares are quoted on the official list of
any stock exchange.

Cancellation of shares; reduction of capital.

Article 8.

8.1. On a proposal of the management board, made with the approval of the supervisory
board, the general meeting may resolve to reduce the issued and outstanding capital by
cancelling:

a. shares in its own capital which the company itself holds or the depositary receipts
issued therefor are held by the company;
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b. all issued cumulative preferred shares against repayment of the amount paid in
on those shares and against a simultaneous release from the obligation to pay

any further calls on the shares to the extent that the shares had not been fully

paid in; or

c. all issued shares of one or several series of financing preferred shares against

repayment of the amount paid in on those shares;

always provided that such resôlution must be adopted by a majority of at least two
thirds of the votes cast, if less than one-half of the issued and outstanding capital is

represented at the meeting, and that the provisions of sections 99 and 100 of Book 2 of
the Dutch Civil Code are observed, and finally, all this without prejudice to the
provisions of article 40, paragraphs 3 and 4.

8.2. The preceding paragraph shali apply mutatis mutandis to a resolution to reduce the

issued and outstanding capital by reducing the par value amount of the shares.

1f a reduction of the issued and outstanding capital entails repayment in part, the
resolution for that purpose may provide that such repayment shall be made in cash or in

the form of rights as against the company or participations in any division of the
company.

8.3. 1f a proposal to reduce the capital is to be made to the general meeting, the purpose of

the reduction and the manner in which it is to be implemented shall be stated in the

notice convoking the meeting.
Shares; shareholders registers.

Article 9.

9.1. Cumulative preferred shares and financing preferred shares shali be registered shares.

No share certificates shail be issued for cumulative preferred shares and financing

preferred shares.

9.2. Common shares shall be either bearer shares or registered shares. The company may,
subject to a resolution of the management baard and the approval of the supervisory

board, request the Central Institute (as defined below) to register the common bearer

shares forming part of the giro depositary or a collective depositary, in accordance with
the Act on Giro Transfer of Securities (Wet giraal effectenverkeer).

9.3. All bearer common shares shall be embodied in one (1) share certificate.
No share certificates shail be issued for registered common shares.

9.4. The cornpany will grant a right with respect to a bearer common share to a person
entitled thereto in the following manner: (a) the company will enable the central institute
as referred to in the Act on Giro Transfer of Securities (the “Central Institute”) to cause

to add a common share to the share certificate; and (b) the person entitled thereto will

designate an intermediary as referred to in the Act on Giro Transfer of Securities (the

“interinediary”) or the Central Institute, which will credit that person accordingly as a
joint owner (the “joint owner”) of the collective depositary as referred to in the Act on
Giro Transfer of Securities. The joint owners will hereinafter also be referred to as
holders of bearer shares and, to the extent necessary, they will also be recognised as

such by the company.

9.5. The administration of the share certificate will be irrevocably assigned to the Central

Institute, and the Central Institute will be irrevocably authorised to do anything
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necessary for that purpose on behalf of the person(s) entitled thereto with respect to the

shares, inoluding the acceptance and transfer and — on behalf of the company — the

cooperation in adding any shares to and deleting any shares from the share certificate.

9.6. The Ceritral Institute is only authorised to deliver from the giro depositary insofar as the

Act on Giro Transfer of Securities allows such delivery. An intermediary is only

authorised to deliver from the giro depositary insofar as the Act on Giro Transfer of

Securities allows such delivery.

When a delivery as referred to in the first or second sentence of this article occurs, the

relevant bearer common shares will be converted into the same number of registered

common shares, and (a) the company will enable the Central lnstitute to cause to delete

these common shares from the share certificate, (b) the relevant affihiated institution or

the Central Institute will debit the person entitled thereto as a joint owner of its collective

depositary or giro depositary respectively, (c) the Central Institute will allocate these

common shares to the person entitled thereto with due observance of the formalities for
transfer, (d) the company will acknowledge this transfer, and (e) the management board

of the company will cause to enter this person as a holder of registered shares in the

shareholders register. The company may only charge the associated costs of the

conversiori to the shareholder that causes to convert his shares into registered shares

or into bearer shares pursuant to the provisions of this paragraph or of paragraph 8 of

this article.

9.7. Rearer common shares may be exchanged for registered shares, or vice versa, by

means of a written shareholder’s request for such exchange to the management board,

and a subsequent resolution of the management board resolves about this. 1f the

management board has made a request as referred to in paragraph 2, second

sentence, the management board shall refuse a request to exchange shares as referred

to in the first sentence of this paragraph 7.

9.8. A shareholder may cause to convert one or more of his registered common shares into

bearer shares as follows: (a) the person entitled thereto will transfer these shares

through an intermediary to the Ceritral Institute by a deed of transfer, (b) the company

will acknowledge such transfer, (c) the Central Institute will enable the company to

cause to add these shares to the share certificate, (d) an intermediary or the Central

Institute designated by the person will credit the person so entitled as a joint owner of

its collective depositary or giro depositary respectively and (e) the management baard

of the company will delete such person from the sharholders’ register as a holder of

the registered shares thus converted. A conversion of a registered share that is pledged

or for which share a right of usufruct exists, requires the prior written approval of the

pledgee or usufructuary, respectively.

9.9. With respect to the registered common shares a separate register for each class of
shares shall be kept at the office of the company, in which registers shall be recorded

the names and addresses of the shareholders, the number of shares held by each of

them, the class and the numbers of their shares, the amount paid in on each share and

for each share of financing preferred shares, the premium paid on that share.

9.10. In the registers shali also be recorded the narnes and addresses of persons who hold a

right of usufruct or a pledge on registered common shares, together with notes
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specifying whether the right to vote such shares and the rights referred to in article 10,
paragraph 3, and article 11 paragraph 3, vest in them.

9.11. Every holder of one or several registered common shares, as well as every holder of a
right of usufruct or a pledge on one or several registered common shares, shall be
required to ensure that his address is known to the company.

9,12. All notices and announcements required or permitted to be given/made by the company
to holders of registered common shares shali be sent to their addresses as recorded in
the shareholders registers.

9.13. All entries and notes to be made in the shareholders registers shail be signed by both
one (1) member of the management board or in such other way as the management
board decides with due observance of the law, including electronic record.

9.14. Upon the request and without any charge to any shareholder, usufructuary or pledgee,
an extract from the shareholders register shall be provided in respect of his right to any
share.

1f a share is encumbered with a right of usufruct or a pledge, the extract shall specify in
whom the right to vote that share and the rights referred to in article 10, paragraph 3,
and article 11, paragraph 3, are vested.

9.15. The registers shall be available at the office of the company for inspection by the
shareholders, as well as for inspection by usufructuaries and pledgees insofar as any
voting rights attached to these shares vest in them.

9.16. The preceding paragraph shail not apply to that part of any register which is kept
outside the Netherlands in compliance with the applicable laws or stock exchange
regulations in force in the foreign jurisdiction concerned.

9.17. 1f cumulative preferred shares have been issued and are not fully paid in, every release
from liability granted in respect of calls not yet paid, as well as the date of transfer in the
case of transfers of such shares, shall also be recorded in the relevant register.
The information in the register in respect of not fully paid-in shares shali be available for
public inspection. A copy of or an extract from such information shall be supplied at
cost.

Usufruct of shares.
Article 10.

10.1. Shares in the capital of the company may be encumbered with a right of usufruct.
10.2. 1f a share is encumbered with a right of usufruct, the voting right attached to that share

shall vest in the shareholder, unless at the creation of the right of usufruct that right has
been granted to the usufructuary.

10.3. Holders of shares, the voting rights of which vest in a usufructuary, and holders of rights
of usufruct on shares and the voting rights attached to those shares shali have the
rights which the law has granted to the holders of depositary receipts for shares in the
capital of a company issued with the cooperation of that company.
Any person who hoids a right of usufruct on shares but not the voting right attached
thereto shall not have the aforesaid statutory rights.

10.4. 1f a share is encumbered with a right of usufruct, any rights arising from that share to
subscribe for additional shares shali remain vested in the shareholder, provided that he
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shail compensate the usufructuary for the value of such rights insofar as the
usufructuary is entitled thereto by virtue of his right of usufruct.

Pledge of shares.
Article II.

11.1. Shares in the capital of the company may be pledged as securityfora debt.
11.2. 1f a common share is encumbered with a pledge, the voting right attached to that share

shali vest in the shareholder, unless at the creation of the pledge the voting right has
been granted to the pledgee.

1f a cumulative preferred share or a financing preferred share is encumbered with a
pledge, the voting right cannot be granted to the pledgee. The voting right attached to
that share shail vest exclusively in the shareholder.

11.3. Holders of shares, the voting rights of which vest in a pledgee, and holders of a right of
pledge on shares and the voting rights attached to those shares shail have the rights
which the law has granted to the holders of depositary receipts for shares in the capital
of a company issued with the cooperation of that company.
Holders of a pledge on shares but not the voting rights attached thereto shail not have
the aforesaid statutory nights.

Depositary receipts; holders of depositary receipts.
Article 12.

12.1. By virtue of a resolution of the management board approved by the supervisory board,
the company may cooperate in the issue of depositary receipts for shares in its capital,
provided that a scherne is applicable as a result of which holders of depositary receipts
for shares may be granted a proxy, or may be granted the possibility to provide voting
instructions, for such number of shares that corresponds with the number of depositary
receipts for shares held by a holder of depositary receipts for shares, this number to be
reduced with due observance of any limitations in voting rights applicable to the holder
of the shres.

12.2. Where these articles of association further refer to the “holders of depositary receipts”
this shall mean:

- holders of depositary receipts issued for shares in the capital of the company
with the cooperation of the corn pany; and

- persons who in accordance with the provisions of article 10, paragraph 3, and
article 11, paragraph 3, enjoy the rights which the law has granted to holders of
depositary receipts for shares in the capital of a company issued with the
cooperation of that company.

Approval reciulred for the transfer of cumulative preferred shares and of financing
preferred shares.
Article 13.

13.1. Any transfer of cumulative preferred shares and of financing preferred shares shail
require the approval of the management board, except where financing preferred
shares are concerned which involve a transfer by or to a legal person as referred to in
article 1 3a, paragraph 5 under b. The request for approval shall be made in writing and
must specify the name and the address of the proposed transferee and the price or
other consideration which the proposed transferee is willing to pay or give.
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13.2. 1f its approval is withheld the management board must atthe same time designate one
or several interested buyers who are wllhing and able to buy against payment in cash all
the shares to which the request for approval relates, at a price to be determined in
mutual agreement by the transferor and the management board within two (2) months
after the interested buyers have been so designated.

13.3. 1f within three (3) months of receipt by the company of the request for approval of the
intended transfer the transferor has not received from the company a written notice
rejecting the request which notice was combined with the designation of one or several
interested buyers to whom the shares may be transferred in accordance with the
provisions of this article, then upon the expiry of said period or after receipt of the notice
of rejection, as the case may be, the approval of the transfer shali be deemed to have
been granted.

13.4. 1f the transferor and the management board have not reached agreement on the price
as referred to in paragraph 2 of this article within two (2) moriths after the date of the
written notice of rejection which was combined with the designation of one (1) or
several interested buyers to whom the shares concerned may be transferred in
accordance with the provisions of. this article, that price shali then be determined by an
expert to be appointed by the transferor and the management board in mutual
agreement or, failing reaching such agreement within three (3) months after the notice
of rejection, by the President of the Royal Dutch Notarial Association acting at the
request of either of the parties. 1f the matter concerns financing preferred shares the
expert shail determine the price taking therefor as his guideline the value which
pursuant to article 39, paragraph 4, article 40 and article 44 may be attributed to the
financing preferred shares concerned.

13.5. The transferor may decide against transferring his shares, provided he shall notify the
management board of that decision in writing within one (1) month after he has been
informed of the name(s) of the designated interested buyer(s) and of the price
determined in the manner as described above.

13.6. 1f approval of the transfer has been granted or is deemed to have been granted, during
a period of three (3) months thereafter the transferor shail be at liberty to transfer all the
shares to which his request related to the transferee proposed in his request and at the
price or for the consideration as referred to in the second sentence of paragraph 1 of
this article.

13.7. Those expenses incidental to the transfer incurred by the company may be charged to
the transferee.

13.8. The provisions of this article shali apply mutatis mutandis at the apportionment of
financing preferred shares from any community of property.

Restrictions to transferabilitv of financing preferred shares.
Article 13a.
13a.1. Financing preferred shares may be transferred only to natural persons.
13a.2. Without prejudice to paragraph 1 of this article, the transfer of financing preferred

shares shali not be permitted if and to such extent as the transferee individually, or, by
virtue of a private arrangement of collaboration, jointly with one or several other natural
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andlor legal persons, is directly or — otherwise than as holder of depositary receipts
issued for financing preferred shares with the cooperation of the company — indirectly:
A. the holder of a par value amount of financing preferred shares of one or more

series coristituting one percent (1%) or more of the total capital of the company
issued and outstanding in the form of financing preferred shares of any series; or

B. 1f as a result of such transfer the transferee would acquire financing preferred
shares constituting more than one percent (1%) of the total capital of the
company issued and outstanding in the form of financing preferred shares of any
series.
For the purposes of the foregoing provisions the expressions ‘holding shares and
‘acquiring shares’ shali also mean holding rights of usufruct and acquiring rights
of usufruct, respectively, of financing preferred shares, insofar as in such cases
the voting right vests in the usufructuary.

1 3a.3. For the purposes of the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, subscription for
financing preferred shares upon issue — whether or not in the form of stock dividends
and/or bonus shares - including the exercise of a right to subscribe for financing
preferred shares, shail be the equivalent of a transfer. For the purpose of calculating
the amount of the issued and outstanding capital the shares to be subscribed for shail
be inciuded in this calculation.

13a.4. Notwithstanding the provision in the first sentence of paragraph 3 it shail be permitted
that by subscribing for financing preferred shares upon issue a shareholder who already
hoids financing preferred shares constituting more than one percent (1%) of the capital
issued and outstandirig in the form of financing preferred shares shell acquire more
financing preferred shares than one percent (1%) of the total capital issued and
outstanding in the form of financing preferred shares after that issue, provided however
that such acquisition shali not exceed the percentage, mentioned in the following
sentence, of the amount by which the capital issued and outstanding in the form of
financing preferred shares is increased by the issue. The aforesaid percentage shali be
equal to the percentage of the capital issued and outstanding in the form of financing
preferred shares of any series which was held by the shareholder immediately prior to
the issue.

13a.5. The provisions of paragraphs 1 through 4 shail not apply to:
a. transfer of financing preferred shares to the company itself or to a subsidiary of

the conpany;

b. transfer or issue of financing preferred shares to a trust office if with respect to
such trust office the management board, by irrevocable resdlution previously
approved by the supervisory board, has withdrawn the restrictiori imposed on the
possibility of transfer or issue of financing preferred shares, by which resolution
conditions may be attached to such withdrawal.

Transfer of shares.
Article 14.

14.1. The transfer of registered shares shali require a deed executed for that purpose as well
as, save in the event that the corn pany is itself a party to the transaction, written
acknowledgement by the ëompany of the transfer, unless the management board made
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a request as referred to in article 9, paragraph 2, seconci sentence. The
acknowledgement is to be made either in the transfer deed, or by a dated statement
endorsed upori the transfer deed or upon a copy of or extract from that deed certified by
a notary (notaris) or bailiff (deurwaarde,, or in the manner as referred to below in
paragraph 2. Service of notice of the transfer deed or of the aforesaid copy or extract
upon the company shali be the equivalent of acknowledgement as stated in this
paragraph.
14.2. 1f the transfer concerns shares not fully paid-in the acknowledgement bythe

company can only be made 1f the transfer deed bears a complete date.
14.3. The preceding paragraphs of this article shali apply mutatis mutandis to the transfer of

any qualified interest in a registered share, provided that a pledge may also be created
without acknowledgement by or service of notice upon the company and that section
239 of Book 3 of the Dutch Clvii Code shali apply, in which case acknowledgement by
or service of notice upon the company shail replace the announcement referred to in
subsection 3 of section 239 of Book 3 of the Dutch Civil Code.

Jointly owned shares or depositary receipts.
Article 15.

15.1. 1f through any cause whatsoever one or more shares or depositary receipts are held in
common by two or more persons, such persons may jointly exercise the rights arising
from those shares or depositary receipts, provided that these persons be represented
for that purpose by one from their midst or by a third party authorised by them for that
purpose by a written power of attorney.

15.2. Paragraph 1 shali not apply to any property consistirig of a securities portfolio placed in
the custody of a securities deposit company as defined in the Act on Giro Transfer of
Securities. The rights arising from the shares or depositary receipts which are part of
such community may be exercised by the joint owners, each to exercise said rights pro
rata to the number of shares or depositary receipts to which he owns an interest in that
commuriity.

Management board; general.
Article 16.

16.1. The management of the company shali be conducted by a management board under
supervision of the supervisory board.

16.2. The management board shail be composed of at Ieastthree (3) members.
16.3. Subjectto the provision in the preceding paragraph the number of members of the

management board shail be determined by the supervisory baard.
16.4. A member of the management baard shali be appoirited for a maximum period of four

(4) years, except if such member of the management board has resigned at an earlier
date, his term of office shail lapse on the day of the annual general meeting to be held
in the fourth year after the year of his appointment. A member of the management
baard may be re-appointed with due observance of the preceding sentence. The
supervisory board may draw up a retirement schedule for the members of the
management baard that are appoirited for a maximum period.
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16.5. A resolution to appoint the members of the management board shali be adopted by the
general meeting. The supervisory board shali make a non-binding nomination for the
appointment of such person.
In the event of a vacancy or under weIl-known circumstances that a vacancy will occur,
the management board shali invite the supervisory board to make a nomination within
sixty (60) days.
The nomination shali be inciuded in the notice of the general meeting at which the
appointment shall be considered. Shareholders or holders of depositary receipts for
shares nonlinating a person to be appointed a member of the management board must
observe the provisions of article 28, paragraph 4 of these articles of association in this
respect.
A resolution to appoint a person to the management board, nominated by the
supervisory baard, shali be .adopted by an absolute majority of the votes cast. A
resolution to appoint a person to the management board, not nominated by the
supervisory baard, shail be adopted by an absolute majarity of the votes cast, if such
majority represents at east one-third of the issued share capital. 1f an absolute majority
of the votes cast is in favour of the resolution to appoint such person to the
management board, but such niajority does not represent at least one-third of the
issued share capital, a new meeting may be convened at which the resolution may be
passed by an absolute majority of the votes cast, regardless of the proportion of the
capital represented at such meeting.

16.6. The general meeting may at any time suspend or dismiss a member of the
management board. The supervisory board may at any time suspend a member of the
management board. A resolution to suspend or dismiss a member of the management
baard shall be adopted by an absolute majority of the votes cast, 1f such majority
represents at least one-third of the issued share capital, unless the proposal to suspend
or dismiss a member of the management board was made by the supervisory board, in
which case the resolution will be adopted by an absolute majority of votes, without a
quorum being required. 1f an absolute majority of the votes cast is in favour of the
resolution to suspend or dismiss such member of the management baard - such
resolution not being based on a proposal thereto by the supervisory board - but such
majority does not represent at least one-third of the issued share capital, a new meeting
may be convened at which the resolution may be passed by an absolute majority of the
votes cast, regardless of the proportion of the capital represented at such meeting.
In the event of intended suspension or dismissal of a member of the management
baard the member concerned must be given the opportunity to account for his conduct
at the general meeting and may be assisted by an adviser when doing so.

16.7. The allocation af duties within the management board shail require the approval of the
supervisory board.

16.8. The supervisory baard may appoint one (1) of the members of the management board
as chairman of the management board. The chairman so appointed shall have the title
of “president”.
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16.9. The management baard shall appointwith the approval of the supervisory board a
person to act as secretary of the cornpany. The secretary so appointed shafl have the
title of company secretary.

16.10. Within three (3) months after a suspension by either the general meeting or the
supervisory board of a member of the management baard has taken effect, a general
meeting shall be held, in which meeting a resolution must be adopted to either
terminate or extend the suspension for a maximum period of another three (3) months,
commencing on the day on which the general meeting has resolved to extend the
suspension. A resolution to extend a suspension may only be adopted once. 1f neither
such resolution is adopted nor the general meeting has resolved to dismiss the member
of the management board, the suspension shall terminate after the period of
suspension has expired.

16.11. The management board shalldraw up a set of regulations, including provisions in
respect of, amonyst other things, the manner of convocation of its meetings, the
supplying of information to the supervisory board and concerning a conflict of interest
between the company and a member of the management board.

16.12. Adoption and amendment of the regulations by the management board is subject to the
prior approval of the supervisory board.

Article 17.

17.1. The management baard shail manage the business of the company.
17.2. The management baard and each individual member of the management baard shall

have full authority to represent the company and to commit thè company vis-â-vis third
parties.

17.3. For the purposes of decision-making by the management baard each member shail
have one (1) vote.

17.4. A member of the management baard shail not take part in the deliberations and
decision-making an a subject or transaction in relation to which he has a conflict of
interest with the company. 1f as a result thereof no resolution of the management baard
can be adaptedthe resolution is adopted by the supervisory baard.

Article 18.

18.1. Without prejudice to any other applicable provisians of these articles of assaciation, the
management board shall require the prior approval of the supervisory baard for any
action specified from time to time by a resolution to that effect adopted by the
supervisory board of which the management board has been informed in writing. Such
resolutions by the supervisory board shali be included in the regulations of the
management baard as referred to in article 16, paragraph 11.

18.2. With due observance af the provisions included in article 22, paragraph 5, the
management baard shail submit to the supervisory baard for approval:
a. the operational and financial objectives of the company;
b. the strategy designed to achieve the objectives; and
c. the parameters to be applied in relation to the strategy, for example in respect of

the financial ratios.
18.3. Without prejudice to any other appliable provisions of these articles of association, the

management baard shall furthermore require the approval of the supervisory baard and
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the general meeting for resolutions of the management board regarding a significant
change in the identity or nature of the company or the enterprise, inciuding in any event:
a. the transfer of the enterprise or practically the entire enterprise to a third party;
b. the conclusion or cancellation of any long-lasting cooperation by the company or

a subsidiary (dochtermaatschapp,) with any other legal person or company or as
a fully liable general partner of a limited partnership or a general partnership,
provided that such cooperation or the cancellation thereof is of essential
importance to the company; and

c. the acquisition or disposal of a participating interest in the capital of a company
with a value of at least one-third of the sum of the assets according to the
corisolidated balance sheet with explanatory notes thereto according to the last
adopted annual accounts of the company, by the company or a subsidiary.

18.4 1f a serious private bid is made for a business unit or a participating interest and the
value of the bid exceeds the threshold referred to in the preceding paragraph under c.,
and such bid is made public, the management board shall, at its earliest convenience,
make public its position on the bid and the reasons for this position.

Management board; absence; managers, deputy managers and other holders of executive
powers.
Article 19.

19.1. In the event that one or more members of the management board is absent or ceases
to hold office, the management of the company shall be conducted by the remaining
members or by the sole remaining member, as the case may be.

19.2. In the event that all members are absent or cease to hold office, the supervisory board
shall be temporarily in charge of the management and shali be authorised to temporarily
entrust the management to others.

19.3. The supervisory board shall as soon as practicably possible make provisions to fili any
vacancy.

19.4. The management board may appoint persons holding general or restricted powers of
attorney (procuratiehouders). The management board may grant to one or more such
persons the title of “manager’ (directeuî) or “deputy manager” (adjunct-directeur).

19.5. The powers of attorney granted to persons as referred to here and the title, 1f any, to be
used by these persons shall be specified at their appointment.

Management board; remuneration and indemnification.
Article 20.

20.1. The company has a policy in the area of remuneration of the management board. This
policy is subject to the approval by the general meeting on a proposal made by the
supervisory board.

20.2. The remuneration of members of the management board shail, with due observance of
the policy as referred to in the preceding paragraph, be determined by the supervisory
board. The supervisory board shall submit for approval by the general meeting a
proposal regarding the arrangements for the remuneration of members of the
management board in the form of shares or rights to acquire shares. This proposal shall
include. amongst other things, how many shares or rights to acquire shares may be
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awarded to members of the management board and which criteria apply to an award or
a modification.

20.3. The company shail not grant its members of the management board any personal
loans, guarantees or the like.

20.4. Unless Dutch law provides otherwise, the following shali be reimbursed to current and
future members of the management board:
a. the reasonable costs of conducting a defence against claims based on acts or

failures to act in the exercise of their duties or any other duties currently or
previously performed by them at the company’s request;

b. any damages or fines payable by them as a result of an act or failure to act as
referred to under a;

c. the reasonable costs of appearirig in other legal proceedings in which they are
involved as current or future members of the management board, with the
exception of proceedings.primarily aimed at pursuing a claim on their own behalf.

There shail be no entitlement to reimbursement as referred to above if and to the extent
that:

a. a Dutch court or, in the event of arbitration, an arbitrator has established in a final
and conclusive decision that the act or failure to act of the person concerned can
be characterised as wilful (opzettelijk), intentionally reckless (bewust roekeloos)
or seriously culpable (ernstig verwijtbaar) conduct, unless Dutch law provides
otherwise or this would, in view of the circumstances of the case, be
unacceptable according to standards of reasonableness and fairness; or

b. the costs or financial loss of the person concerned are covered by an insurance
and the insurer has paid out the costs or financial loss.

1f and to the extent that it has been established by a Dutch court or, in the event of
arbitration, an arbitrator in a final and conciusive decision that the person concerned is
not entitled to reimbursement as referred to above, he shall immediately repay the
amount reimbursed by the company.

20.5. The company may take out liability insurance for the benefit of the persons concerned.
20.6. The company may by agreement give further implementation to the above.
Supervisorv board.
Article 21.

21.1. The supervisory board shall determine the number of its members. Only natural
persons shail qualify as members of the supervisory board.

21.2. The supervisory board shail prepare a profile of its size and composition, taking account
of the nature of the business, its activities and the desired expertise and background of
the supervisory board members. The supervisory board shall discuss the profile and
each amendment in respect of such profile with the general meeting.

21.3. A rnember of the supervisory board shall be appointed for a maximum period of four (4)
years, except if such member of the supervisory board has resigned at an earlier date,
his term of office shali lapse on the day of the annual general meeting to be held in the
fourth year after the year of his appointment. A member may be re-appointed with due
observance of the preceding sentence. A person who has held office for twelve (12)
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years may not be reappointed. Article 16, paragraph 5 equally applles in respect of the
appointment of a member of the supervisory board.

21 .4. The supervisory board shall draw up a retirement schedule for the members of the
supervisory board.

21 .5. A member of the supervisory board may be susperided and dismissed by the general
meeting. Article 16, paragraph 6, except for the second sentence of paragraph 6,
equally applles. In the event of a suspension of a member of the supervisory baard by
the general meeting, article 16, paragraph 10 equally applies.

21 .6, The particulars of the person to be appointed as member of the supervisory board, as
defined in section 142, subsection 3 of Book 2 of the Dutch Civil Code, shall be
provided to the general meeting.

Article 22.

22.1. Save for the other duties entrusted to the supervisory board by law and under these
articles of association, t shali be the duty of the supervisory board to supervise the
policy of the management board and the general course of affairs of the company and
the enterprise connected therewith. The supervisory board shall assist the management
baard with advice and in the performance of its duties the supervisory board shall be
guided by the interests of the company and the enterprise connected therewith.

22.2. The supervisory baard shali appoint one (1) of its members to be chairman. The
chairman of the supervisory board shali not be a former member of the management
board of the company. The supervisory board may also appoint a secretary, who may or
may not be a member of the supervisory board. The chairman so appointed shall have
the title of ‘chairman of the supervisory board’ (president-commissaris). The
supervisory board shali be assisted by the company secretary.

22.3. The supervisory board shall meet as frequently as one (1) of its members may request,
at the place to be designated by the chairman of the supervisory board or, failing this, to
be designated by the person who calls the meeting. The meetings shali be called upon
by the company secretary on behalf of the person who requests the meeting.

22.4. 1f the supervisory board so desires, members of the management board shal) be
required to attend the meetings of the supervisory board and to supply all information
the supervisory board may request.

22.5. At least once per year, the management board shall inform the supervisory board in
writing in respect of the principles of the strategic policy, the general and financial risks
and the management and control system of the company. The management board shail
at that time request the approval of the supervisory board for the issues referred to in
article 18, paragraph 2.

22.6. The resolutions of the supervisory baard shall be adopted by an absolute majority of
votes.

22.7. Valid resolutions can be adopted by the supervisory board onLy if at least one- half of its
members entitled to vote are present at the meeting.
Any supervisory board member may be represented at the meeting of the supervisory
baard by one (1) of the other supervisory board members designated for that purpose
by means of a written power of attorney valid for one (1) particular meeting.
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For the purposes of these articles of association any supervisory board member so
represented shall be deemed to be personally present at the meeting.
Resolutions of the supervisory board may also be adopted outside a meeting, provided
that all supervisory board members entitled to vote have had the opportunity to voice
their opinion in respect of the proposal concerned and that at east three-fourths of the
supervisory board members entitled to vote have declared themselves in favour of the
proposal and that no member of the supervisory board entitled to vote has opposed this
manner of decision-making.

22.8. A member of the supervisory board shall not take part in the deliberations and decision
making on a subject or transaction in relation to which he has a conflict of interest with
the company. 1f as a result thereof no resolution of the supervisory board can be
adopted, the resolution is adopted by the general meeting.

22.9. The supervisory board members shall at all times have access to the buildings and
premises of the company; they shail have the right to inspect the books, records and
correspondence of the company, as well as to examine its cash and other assets.

22.10. The division of duties within the supervisory board and the procedure of the supervisory
board shall be laid down in a set of regulatioris, including among other things, a
paragraph dealing with its relations with the management board and the general
meeting.

22.11. The supervisory board may designate one or more of its members to be charged in
particular with the daily supervision of the conduct of the management board and the
business affairs of the company.

22.12. The supervisory board member referred to in the preceding paragraph shali have the
title of “delegate member” of the supervisory board (gedelegeerd commissaris). A
delegate member of the supervisory board is a supervisory board member who has a
special duty. The delegation of duties to the delegate member may not extend beyond
the duties of the supervisory board itself and may not include the management of the
company. The delegate member’s duties may entail more intensive supervision and
advice and more regular consultation with the management board. The delegation of
duties to the delegate member shall be of a temporary nature only and may not detract
from the role and power of the supervisory board. The delegate member of the
supervisory board remains a member of the supervisory board.

22.13. The supervisory board may at any time revoke the appointment of a delegate member
of the supervisory board as well as the authority granted to him pursuant to paragraph
11.

22.14. A member of the supervisory board who temporarily assumes the management of the
company, where the management board members are absent or unable to fulfil their
duties, shall resign from the supervisory board.

22.15. The supervisory board shall appoint from among its members an audit, risk and finance
committee, a remuneration committee and a governance & nomination committee. The
supervisory board may establish other committees.

Supervisorv board; remuneration and indemnification.
Article 23.

23.1. The general meeting may resolve to reward the members of the supervisory board.
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23.2. The company shail reimburse the members of the supervisory board for the expenses
incurred by them in the discharge of their duties of office.

23.3. A member of the supervisory board shail not be granted any shares and/or rights to
shares by way of rem uneration.

23.4. The company shall not grant its mernbers of the supervisory board any personal loans,
guarantees or the like.

23.5. Unless Dutch law provides otherwise, the following shali be reimbursed to current and
future members of the supervisory board:
a. the reasonable costs of conducting a defence against claims based on acts or

failures to act in the exercise of their duties or any other duties current(y or
previously performed by them at the company’s request;

b. any damages or fines payable by them as a result of an act or failure to act as
referred to under a;

c. the reasonable costs of appearing in other legal proceedings.in which they are
involved as current or future members of the supervisory board, with the
exception of proceedings primarily aimed at pursuing a claim on their own behalf.

There shall be no entitlement to reimbursement as referred to above 1f and to the extent
that:

a. a Dutch court or, in the event of arbitration, an arbitrator has established in a final
and conclusive decision that the act or failure to act of the person concerned can
be characterised as wilful (opzettelijk), intentionally reckless (bewust roekeloos)
or seriously culpable (ernstig verwijtbaar) conduct, unless Dutch law provides
otherwise or this would, in view of the circumstances of the case, be
unacceptable according to standards of reasonableness and fairness; or

b. the costs or financial loss of the person concerned are covered by an insurance
and the insurerhas paid out the costs or financial loss.

1f and to the extent that it has been established by a Dutch court or, in the event of
arbitration, ari arbitrator in a final and conclusive decision that the person concerned is
not entitled to reimbursement as referred to above, he shail immediately repay the
arnount reimbursed by the company.

23.6. The company may take out liability insurance for the benefit of the persons concerned.
23.7. The company may by agreement give further implementation to the above.
General meeting; general.
Article 24.
Where these articles of association refer to the general meeting this means the meèting of the
holders of all classes of shares, together constituting the body of the company as referred to in
section 107 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
Article 25.

The general meetings shali be held in the municipalities of [.], Amsterdam, The Hague,
Rotterdam, Utrecht, Amersfoort[, /or] Haarlemmermeer [or [.]]. Further information to
shareholders and holders of depositary receipts with regard to the venue of the meeting shali be
given in the notice convoking the meeting.
Article 26.
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26.1. A general meeting shali be held once a year, no later than six months after the end of
the financial year of the company.

26.2. The agenda of the annual meeting shail contain, inter alia, the following items:
a. consideration of the annual repart, the annual accounis and the particulars to be

added thereto pursuant to the statutory regulations;
b. adoption of the annual accounts;
c. the policy of the company on additions to reserves and on dividends;
d. allocation of the profit, insafar as this is at the disposal of the general meeting;
e. if applicable, the proposal to pay a dividend;
f. discussion of each substantial change in the carporate governance structure of

the company;
g. proposals relating to the compasition of the management board and the

supervisory board, inciuding the filling of any vacancies in the management
board and the supervisory baard;

h. if applicable, the proposal to (re-)appoint the external auditor (registeraccountant)
or another expert appointed thereto in accordance with section 393 of Book 2 of
the Dutch Civil Code; and

i. any proposals of the management baard, the supervisory baard, or sharehoiders
or holders of depositary receipts, provided that these have been placed on the
agenda with due observance of the requirements of the law and these articles of
association. Without prejudice to the provision of the previoussentence, the
provision of article 28 paragraph 4 is applicable in respect of roposals of
shareholders and holders of depositary receipts.

26.3. 1f the agenda of a general meeting includes the granting of discharge to the members of
the management board and the supervisory baard with respect to the performance of
their duties in the respective financial year, the item of discharge will be put on the
agenda as a separate item for the management board and the supervisory baard,
respectively.

26.4. The management baard and the supervisory baard shail provide the general meeting
with all requested information, unless this would be contrary to an overriding interest of
the company. 1f the management board and the supervisory baard invoke an overriding
interest, they must give reasons.

Extraordinarv general meeting.
Article 27.
27.1. Extraordinary general meetings shali be held as frequently as they are convoked by the

management baard or by the supervisory baard, or whenever one or more shareholders
andlor holders of depositary receipts representing at east one-tenth af the issued and
outstanding capital so request the supervisory baard or the management baard in
writing. Such request shall specify and elucidate the subjects which the applicants wish
to be discussed.

27.2. 1f neither the supervisory baard nor the management baard take the measures
necessary to ensure that the extraordinary general meeting cari be held within six (6)
weeks from the afaresaid request of the sharéhalders and/or holders af depositary
receipts, the applicants themselves may praceed to convoke the extraordinary general
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meeting in accordance with the rules set for that purpose in these articles of
association.

General meeting; notice and agenda.
Article 28.

28.1. Notice of the general meeting shali be given by the management board orthe
supervisory board or the shareholders and/or holders of depositary receipis, as referred
to in article 27, subject to a time limit and in accordance with the applicable statutory
provisions and stock exchange regulations; notice to holders of registered shares and
to usufructuaries and pledgees of registered shares who are entitled to vote shall also
be given by means of letters sent by registered post or by regular post.
Avoidance of resolutions of the general meeting cannot be demanded on the grounds of
non-receipt or late receipt of the letter of notice if that letter was sent on time.

28.2. The management board may decide that the convocation letters as referred to in
paragraph 1 in respect of a person entitled to attend shareholders’ meetings pursuant to
registered shares who agrees thereto, is replaced by a legible and reproducible
message sent by electronic mail to the address indicated by him to the company for
such purpose.

28,3. The notice shail state the subjects on the agenda and other matters and particulars
prescribed by law.

28.4. A matter, the consideration of which has been requested in writing by one or more
holders of shares or depositary receipts for shares representing solely orjointly at least
one percent (1%) of the issued share capital or representing a value of at least fifty
million euro (EUR 50000000), will be placed on the notice convening a meeting or will
be announced in the same manner if the company has received the request not later
than on the sixtieth day prior to the day of the meeting.

28.5. The management board and the supervisory board shall inform the general meeting by
means of a shareholders’ circular or explanatory notes to the agenda of all facts and
circumstances relevant to the proposals on the agenda.

28.6. Written requests as referred to in article 27 paragraph 1 and this article 28 paragraph 4,
may not be submitted electronically. Written requests as referred to in article 27
paragraph 1 and this article 28 paragraph 4 shali comply with conditions stipulated by
the management board, which conditions shall be posted on the company’s website.

Article 29.

29.1. Shareholders and holders of depositary receipts shall only be entitled to attend
meetings and take part in the deliberations, and those who have voting rights may only
vote at meetings, in accordance with the following paragraphs of this article.

29.2. The persons who are entitled to attend the meeting are persons who (i) are a
shareholder or a person who is otherwise entitled to attend the meeting as per a date
prescribed by law, such date hereinafter referred to as: the “record date”, and (ii) who
are as such registered in a register Cor one or more parts thereof) designated thereto by
the management board, hereinafter referred to as: the “register”, inasfar as (iii) at the
request of the relevant shareholder or holder of depositary receipts, the holder of the
register has given notice in writing to the company prior to the meeting that the relevant
shareholder or holder of depositary receipts has the intention to attend the meeting,



22
DE BRAUW

BLACKSTONE
WESTBROEK

regardless of who will be shareholder or holder of depositary receipts at the time of the
meeting. The notice will contain the name and the number of shares the shareholder or
holder of depositary receipts will represent in the meeting. The provision above under
(iii) concerning the notice to the company also applies to the proxy holder of a
shareholder or holder of depositary receipts, who has written proxy.

29.3. The management board may decide that persons entitled to attend shareholders
meetings and vote thereat may, within a period prior to the shareholders meeting to be
set by the management board, which period cannot begin prior to the registration date
as meant in the previous paragraph, cast their votes electronically in a manner to be
decided by the management board or by letter. Votes cast in accordance with the
previous sentence are equal to votes cast at the meeting.

29.4. The notice of convocation of the general meeting will contain the record date as
referred to in paragraph 2, the place of meeting and the proceedings for registration.

29.5. The written proxies relating to shares or depositary receipts issued to bearer must be
provided to the holder of the register as referred to in paragraph 2 not later than the
date as mentioned in the notification for the general meeting. The holder of the register
will send the proxies together with the notification to the company as described in
paragraph 2, sub (iii). The management board may resolve that the proxies of holders
of voting rights will be attached to the attendance list.
1f the written proxies relate to registered common shares or registered depositary
receipts for common shares, the proxies must be deposited at the office of the company
prior to the meeting.
The notice as referred to in article 28, paragraph 1, shall state the date on which such
deposit may take place at the latest. This date cannot be set any earlier than at seven
(7) days and not later than at three (3) days before the day of the meeting.

29.6. The management board may decide that the business transacted at a shareholders
meeting can be taken note of by electronic means of communication.

29.7. The management board may decide that each person entitled to attend shareholders’
meetings and vote thereat may either in person or by written proxy, vote at that
meeting by electronic means of commurjication, provided that such person can be
identified via the electronic means of communication and furthermore provided that
such person can directly take note of the business transacted at the shareholders’
meeting concerned. The management board may attach conditions to the use of the
electronic means of communication, which conditions shail be announced at the
convocation of the shareholders’ meeting and shail be posted on the company’s
website.

General meeting; meeting proceedings and reporting.
Article 30.

30.1. The general meeting shall be presided by the chairman of the supervisory board or, 1f
he is absent, by one of the other members of the supervisory board designated for that
purpose by the supervisory board. 1f no members of the supervisory board are present
at the meeting, the meeting shall be presided by one of the members of the
management board designated for that purpose by the management board. In the
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latters absence the meeting shafl be presided by a person to be designated by the
persons entitled to vote present at the meeting.

30.2. The chairman shall determine the order of proceedings at the meeting with due
observance of the agenda and he may restrict the allotted speaking time or take other
measures to ensure orderly progress of the meeting.

30.3. A certificate signed by the chairman and the company secretary confirming that the
general meeting has adopted aparticular resolution, shali constitute evidence of such
resolution vis-t-vis third parties.

30.4. Minutes of the meeting shall be kept by a person to be designated by the chairman and
shali be signed by the chairman, the person who has kept the minutes, and one (1)
shareholder designated by the chairman, unless the business transacted at the meeting
is officially recorded by a notary.

30.5. Unless the business transacted at the meeting is officially recordeci by a notary, the
minutes of the general meeting shail be made available, on request, to shareholders no
later than three (3) months after the end of the meeting, after which the shareholders
shail have the opportunity to react to the minutes in the following three (3) months. The
minutes shali then be adopted in the manner as described in the preceding paragraph.

Article 31.
31.1. Unless a larger majority of votes or a higher quorum is required by virtue of the law or

these articles of association, resolutions in respect of all proposals that are stated on
the agenda in accordarice with the provisions of article 28, paragraph 4, shali be
adopted by an absolute majority of the votes cast, provided such majority represents at
least one-third of the issued share capital. 1f an absolute majority of the votes cast is in
favour of the proposal, but such majority does not represent at least one-third of the
issued share capital, a new meeting may be convened at which the resolution may be
adopted by an absolute majority of the votes cast, regardless of the capital represented
at such meeting, unless a larger majority of votes or a quorum is required by virtue of
the law.

31.2. Unless another majority of votes or quorum is required by virtue of the law or these
articles of association, all other resolutions shali be adopted by an absolute majority of
the votes cast. 1f the votes ori any other proposal than one for the election of persons
are equally divided, the proposal shall be defeated. Blank votes and invalid votes shali
not be counted.

31.3. The chairman determines the method of voting.
31.4. Without prejudice to the provisions of paragraph 1, at an election of persons where

more than one (1) person is nominated, the person who receives the absolute majority
of votes at the first ballot shall be elected.
1f at the first ballot no one has received the absolute majority of votes, a second vote
shall be taken between the two (2) persons who received the largest number of votes at
the first ballot.
1f at the first ballot more than two (2) persons received the largest number of votes, an
interim vote shail be taken first to decide which of those persons shali participate in the
second ballot.
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1f at the first ballot one (1) person has received the largest number of votes and the
second largest number of votes is equally divided between two (2) or more persons, an
interim vote shail be taken first to decide which of the latter persons shell participate in
the second ballot.
1f the votes are equally divided at an interim ballot or second ballot, a drawing of lots
shall decide.

31.5. Any and all disputes with regard to voting for which neither the law nor the articles of
association provide shali be decided by the chairman of the meeting.

31.6. The ruling pronounced by the chairman of the meeting in respect of the outcome of any
vote taken at a general meeting shali be decisive. The same shail apply to the contents
of any resolution passed, to the extent pronounced by the chairman the correctness of
that ruling is contested, another vote shali be taken if so desired by the majority or - if
the original vote was not taken on a poll or by a secret ballot - by any one (1) person
present who is entitled to vote. Such new vote shali override the legal consequences of
the original vote.

Article 32.

32.1. Each amount of shares equal to the nominal value of a common share shail carry the
right to cast one vote.

32.2. No votes may be cast at the general meeting in respect of shares which are held by the
company or any of its subsidiaries, nor in respect of shares the depositary receipts for
which are held by the company or by any of its subsidiaries. Usufructuaries and
pledgees of shares which belong to the company or its subsidiaries shell not be
excluded from the right to vote if the right of usufruct or pledge was created before the
shares concerned were held by the company or a subsidiary of the company. The
company or a subsidiary of the company may not cast votes for shares in respect of
which the company or the subsidiary holds a right of pledge or usufruct,

32.3. For the purpose of deterrnining how many shareholders are voting and are present or

Q
represented, or how much of the capital is provideci or represented, no account shall be
taken of shares in respect whereof the law stipulates that no votes can be cast for them.

Article 33.

Shareholders may exercise their voting rights even though the resolution to be voted on would
grant them any right against the company or release them from any obligation towards the
company which they would have by virtue of their relation to the company in any other capacity
than as a shareholder of the company.
Article34.

34.1. Members of the management board and members of the supervisory board shail have
admission to the general meetings. They shali have an advisory vote at the general
meetings.

34.2. Furthermore, adrnission shail be given to the persons whose attendance at the meeting
is approved by the chairman.

Meetincis of holders of shares of a particular class.
Article 35.
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35.1. Meetings of holders of shares of a particular class or classes shail be held as frequently
and whenever such a meeting is required by virtue or any statutory regulatiori or any
regulation in these articles of association.

Meetings as referred to in the previous paragraph may be convoked by the
management board, by the supervisory boarci, and by one (1) or more shareholders
and/or holders of depositary receipts who jointly represent at least one-tenth of the
capital issued and outstanding in shares of the class concerned.

35.2. The provisions of articles 25 and 27 through 33 shali apply mutatis mutaridis, provided
that paragraph 1 of article 28 and paragraphs 1 and 2 of article 29 shali not apply to
meetings of holders of cumulative preferred shares and meetings of holders of shares
of a series of finaricing preferred shares. Those meetings shell be convoked by means
of letters sent by registered post or by regular post.

External auditor.
Article 36.

36.1. The company shail instruct a chartered accountant (the external auditor) to examine
the annual accounts drawn up by the management board to determine whether the
annual accourits satisfy the requirements imposed by and pursuant to the law, and
further to ascertain whether, as far as he is able to judge, the annual report has been
drawn up in accorciance with the requirements imposed by and pursuant to the law and
is consistent with the annual accounts, and whether the other particulars required by
law have been added to the aforesaid documents.

36.2. The body authorised to so nstruct the external auditor shell be the general meeting. 1f
the general meeting fails to give instruction to an external auditor the supervisory board
shali have the power to do so, or, if the supervisory board fails to give the instruction,
the management board shali have the power to do so.

36.3. The selection of the external auditor shail not be restricted by any nomination; the
instruction may only be cancelled for good reasons with due observance of section
2:393 subsection 2 of the Dutch Civil Code by the general meeting or by the body who
gave the instruction. Furthermore, if the instruction was given by the management
board It may be cancelled by the supervisory board.

36.4. 1f the external auditor so requires, the general meeting shali hear the external auditor
with respect to the cancellation of his instruction or the intent of cancellation announced
to him.

36.5. The external auditor may be questioned by participants in the general meeting in
relation to his statemert on the fairness of the annual accounts. The external auditor
shali therefore be invited to attend the general meeting and be entitled to address this
meeting.

36.6. The extemal auditor shail report his findings to the supervisory board and to the
management board and he shail set out the result of his audit in a certificate.

36.7. The external auditor shali in any event attend the meeting of the supervisory board, at
which the report of the external auditor with respect to the audit of the annual accounts
is discussed.

Financial year. annual report and annual accounts.
Article 37.
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37.1. The financial year of the company shail end on the Sunday nearest to the thirty-first of
December of the calendar year, and the next financial year shell begin on the next
following Monday.

37.2. Each year, within the period prescribed by or pursuant to the law, the management
board makes generally available: the annual accounts, the annual report, the auditor’s
statement and the other information to be made generally available with the annual
accounts by or pursuant to a statutory obligation.

37.3. The management board shali explain, in a separate chapter of the annual report, the
principles of the corporate governance structure of the company. The management
board shall state in the explanatory notes to the annual accounts, in addition to the
information to be inciuded pursuant to section 383d of Book 2 of the Dutch Civil Code,
the value of any options granted to the management board and the personnel and shali
indicate how this value is determined. The management board shali provide a survey of
all existing or potential anti-takeover measures in the annual report and shali also
indicate in what circumstances it is expected that these measures may be used.

37.4. The annual accounts shell be signed by all members of the management board and by
all members of the supervisory board. 1f any of these signatures be missing, the reason
for such absence shail be stated on the document concerned.

37.5. The company shail publish its semi-annual and quarterly figures within the time limits
prescribed by or pursuant to the law.

Article 38.
The granting of discharge of the annual accounts by the general meeting, as mentioned in article
26, paragraph 3, shell constitute a discharge and release from liability of the members of the
management board for their management and of the members of the supervisory board for their
supervision and verification insofar as these acts of management, supervision and verification are
demonstrated by the documents submitted, all this without prejudice to the provisions of sections
138 and 149 of Book 2 of the Dutch Civil Code.
Profit and loss. Distributlons.

Article 39.

39.1. The company may make distributions on shares only to the extent that its shareholders’
equity exceeds the sum of the paid-in and called-up part of the capital and the reserves
which must be maintained by law.

39.2. Distributions of profit, meaning the net earnings after taxes shown by the adopted
annual accounts, shali be made after the determining of the annual accounts from
which it appears that they are justified, entirely without prejudice to any of the other
provisions of these articles of association.

39.3. a. A dividend shall be paid out of the profit, if available for distribution, first of all on
the cumulative preferred shares, based on the percentage, mentioned
imrnediately below, of the amount called up and paid in on those shares. This
percentage shail be equal to the average percentage of the basic refinancing
transaction interest rate (basis-herflnancieringsfransactierente) of The European
Central Bank — measured by the number of days during which that rate was in
force in the financial year over which the dividend is paid, increased by two and
one tenth (2.1) percentage point and increased by the average interest surcharge
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rate - likewise measured by the number of days during which that rate was in
force - as applied by the credit institution in the Netherlands which, according to
its balance sheet total as at the close of the financial year immediately preceding
the financial year over which the dividend is paid, is the largest credit institution
in the Netherlands. This is applicable provided that, 1f the percentage as referred
to in the last sentence - after having been determined in the manner stated above
- is less than five and seventy-five hundredth percent (5.75%), the percentage
referred to in the previous sentence, shali be five and seventy-five hundredth
percent (5.75%).

b. 1f in the financial year over which the aforesaid dividend is paid the amount called
up and paid in on the cumulative preferred shares bas been reduced or, pursuant
to a resolution to make a further cali on said shares, has been increased, the
dividend shali be reduced or, if possible, increased by an amount equal to the
aforesaid percentage of the amount of such reduction or increase, as the case
may be, calculated from the date of the reduction or, as the case may be, from
the date when the further cail on the shares was made.

c. 1f and to the extent that the profit is not sufficient to pay in full the dividend
referred to under a. of this paragraph, the deficit shali be paid to the debit of the
reserves, provided that doing so shali not be in violation of paragraph 1 of this
article.

1f and to the extent that the dividend referred to under a. of this paragraph cannot
be paid to the debit of the reserves either, the profits earned in subsequent years
shail be applied first towards making to the holders of cumulative preferred
shares such payment as will fully dear the deficit, before the provisions of the
following paragraphs of this article can be applied. No further dividends on the
cumulative preferred shares shail be paid than as stipulated in this article, in
article 40 and in article 44. Interim dividends paid over any financial year in
accordance with article 40 shail be deducted from the dividend paid by virtue of
this paragraph 3.

d. 1f the profit earned in any financial year has been determined and in that financial
year one (1) or more cumulative preferred shares have been cancelled against
repayment, the persons who were the holders of those shares shali have an
inalienable right to payment of dividend as described below. The amount of profit,
if available for distribution, to be distributed to the aforesaid persons shail be
equal to the amount of the dividend to which by virtue of the provision under a. of
this paragraph they would be entitled if on the date of determination of the profit
they had stili been the holders of the aforesaid cumulative preferred shares,
calculated on the basis of the period during which in the financial year concerned
said persons were holders of said shares, this dividend to be reduced by the
amount of any interim dividend paid in accordance with article 40.

e. 1f in the course of any finaricial year cumulative preferred shares have been
issued, with respect to that financial year the dividend to be paid on the shares
concerned shali be reduced pro rata to the day of issue of said shares.
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39.4. a. Subsequently, if possible, on each share of financing preferred shares of a series
shali be paid a dividend equal to a percentage referred to in the following
sentence multiplied by the amount paid in on that share after that amount has
been increased by the premium paid on that share of financing preferred shares
at the beginning of the financial year in question. The percentage referred to in
the previous sentence shali be equal to the arithmeticai average of the Euro
SWAP rate over the last three (3) days preceding the day when the first share of
financing preferred shares of the series concerned was issued, increased by any
mark-up, not to exceed three hundred (300) basis points, depending on the then
prevailing market conditions, determined by the management board and
approved by the supervisory board, which mark-up may vary with each individual
series, entirely without prejudice to the provisions of paragraph 10 of this article.
The dividend to be paid on each share of financing preferred shares of a series
will be calculated on the basis of the ratio thirty/three hundred and sixty (301360)
(thirty days per month, three hundred and sixty days per year) multiplied by the
percentage referred to in the previous sentence and calculated by the aforesaid
method.

b. Euro SWAP rate means the ten (10) year Euro SWAP rate as published on
‘Reuters Telerate’, page ISDAFIX2 (or a replacing page) based on Euribor
(European Interbank Offered Rate) mid rate. 1f the preceding publication no
longer takes place, Euro SWAP rate means the atest determined price of ten
(10) year Euro SWAP rate as published on Bloomberg ticker EUSA1O <INDEX>
HP <GO>. 1f the preceding Euro SWAP is no longer published in the manner as
mentioned before, the percentage referred to in sub-paragraph a shall be equal
to the arithmetical average of the effective yield on the government loans as
referred to in article 46 and to be calculated in accordance with the provisions of
article46.

c. As of the day when ten (10) years have passed since the date on which a
financing preferred share of a series was first issued, and subsequently every ten
(10) years thereafter the dividend percentage of financing preferred shares of the
series concerned shall be adjusted to the then effective percentage referred to in
the sub-paragraph a, calculated by the aforesaid method, and may be increased
by any mark-up not to exceed three hundred (300) basis points, depending on
the then prevailing market conditions, determined bythe management board and
approved by the supervisory board, which mark-up may vary with each individual
series, entirely without prejudice to the provisions of paragraph 10 of this article.
1f the dividend percentage has been adjusted in the course of a financial year,
then for the purposes of calculating the dividend over that financial year the
applicable rate until the date of adjustment shali be the percentage in force prior
to that adjustmerit and the applicable rate after the date of adjustment shall be
the altered percentage.

d. 1f and to the extent that the profit is not sufficient to pay in full the dividend
referred to in this paragraph 4, the deficit shall be paid to the debit of the
reserves, provided that doirig so shali not be in violation of paragraph 1 of this



DE BRAUW
29

BLACKSTONE
W ESTB R 0E K

article. 1f and to the extent that the dividend referred to under a. cannot be paid to
the debit of the reserves either, the profits earned in subsequent years shali be
applied first towards making to the holders of financing preferred shares such
payment as will fully dear the deficit, before the provisions of the following
paragraphs of this article can be applied. In the implementation of the provisions
of this sub-paragraph d. the holders of the various series of financing preferred
shares shali be treated equally.
No further dividends on the financing preferred shares shali be paid than as
stipulated in this article, in article 40 and in article 44; interim dividends paid over
any financial year in accordance with article 40 shali be deducted from the
dividend paid by virtue of this paragraph 4.

e. 1f in the financial year over which the aforesaid dividend is paid the amount paid
in on the finanding preferred shares of a particular series has been reduced, the
dividend shail be reduced by an amount equal to the percentage, as referred to
hereinabove, of the amount of the reduction calculated from the date of the
reduction.

f. 1f the profit earned in any financial year has been determined and in that firiancial
year one or more financing preferred shares have been cancelled against
repayment, the persons who as shown by the shareholders register referred to in
article 9 were the holders of those financing preferred shares at the time of that
cancellation shall have an inalienable right to payment of dividend as described
below. The amount of profit, if available for distribution, to be distributed to the
aforesaid persons shall be equal to the amount’of the dividend to which by virtue
of the provisions of this paragraph each such holder of financing preferred shares
would be entitled if on the date of determination of the profit he had stili been the
holder of the aforesaid financing preferred shares, calculated on the basis of the
period during which in the financial year concerned he was holder of said shares,
this dividend to be reduced by the amount of any interim dividend paid in
accordance with article 40.

g. 1f in the course of any financial year financing preferred shares have been
issued, with respect to that financial year the dividend to be paid on the financing
preferred shares concerned shail be reduced pro rata to the day of issue of said
shares.

h. 1f in the course of any financial year financing preferred shares are converted into
common shares, the right to dividend that a holder of financing preferred shares
has, shali continue to exist on all shares of the relevant series until the moment
of conversion in the relevant financial year. Distribution of the dividend as
mentioned in the previous sentence shall take place after the adoption of the
annual accounts of the financial year in which the conversion took place, with
due observance of the other provisions in these articles of association in respect
of distributions.

39.5. Any amount remaining out of the profit, after application of paragraphs 3 and 4, shail be
carried to reserve as the supervisory board, in consultation with the management board,
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may deem necessary and with due observance of the policy of the company on

additions to reserves and on dividends.

39,6. The profit remaining after application of paragraphs 3, 4 and 5 shail be at the disposal

of the general meeting, which may resolve to carry it to reserve or to distribute It among

the holders of common shares.

39.7. On a proposal of the management board made with the approval of the supervisory

board, the general meeting may resolve to distribute to the holders of common shares a
dividend in the form of common shares in the capital of the company.

39.8. Subject to the other provisions of this article the general meeting may, on a proposal
made by the management board with the approval of the supervisory board, resolve to
make distributions to the holders of common shares to the debit of one (1) or several

reserves which the company is not prohibiteci from distributirig by virtue of the law.

39.9. No dividends shali be paid to the company on shares which the company itself hoids in

its own capital or the depositary receipts issued for which are held by the company,
unless such shares or depositary receipts are encumbered with a right of usufruct or

pledge.

39.10. Any change to an addition as referred to in paragraph 4 under a. and c. in relation to an

addition previously determinecl by the management board with the approval of the

supervisory board shail require the approval of the meeting of holders of financing

preferred shares of the series concerned. It the approval is withheld the previously

determined addition shali remain in force.

39.11. 1f the company has made a loss after the end of a financial year, the supervisory board,

in consultation with the management board, shall decide on the treatment of the loss.
Interim distributions.

Article 40.

40.1. Subject to the prior approval of the supervisory board the management board may

resolve to make interim distributions to the shareholders or to holders of shares of a

particular class or series if an interim statement of assets and liabilities shows that the
requirement of paragraph 1 of article 39 has been met and with due observance of the

policy of the company on additions to reserves and on dividends.

40.2. The interim statement of assets and liabilities shail relate to the condition of the assets

and liabilities on a date no earlier than the first day of the third month preceding the

month in which the resolution to distribute is published. It shall be prepared on the basis
of generally acceptable valuation methods. The amounts to be reserved under the law

and the articles of association shall be included in the statement of assets and

liabilities. It shall be signed by the members of the management board. 1f one or more

of their signatures are missing, this absence and the reason for this absence shall be
stated.

40.3. In the event that cumulative preferred shares are cancelled against repayment, on the

day of such repayment a dividend on the cancelled cumulative preferred shares shall be

paid, calculated in accordance with the provisions of paragraph 3 of article 39 and over

the period ovêr which until the date of repayment no earlier distribution as referred to in

the first sentence of paragraph 3 of article 39 has been made, all this provided that the
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requirement of paragraph 1 of article 39 has been met as demonstrated by an interim

statement of assets and liabilities as referred to in paragraph 2.

40,4, In the event that all issued and outstanding shares of one (1) or several series of
financing preferred shares are cancelled against repayment, on the day of such
repayment a dividend shali be paid, this dividend to be equal to the premium paid on

the share concerned at its issue increased by a distribution to be calculated in

accordance with the provisions of paragraph 4 of article 39 and over the period over

which until the date of repayment no earlier distribution as referred to in the first

sentence of paragraph 4 of article 39 has been made, all this provided that the
requirement of paragraph 1 of article 39 has been met as demonstrated by an interim
statement of assets and liabilities as referred to in paragraph 2.

Article 41.

41.1. Any proposal for distribution of dividend on shares and any resolution to distribute an

interim dividend shall immediately be published by the management board in the

manner as prescribed by or pursuant to the law.
The publication shail specify the date when and the place where the dividend shall be
payable or - in the case of a proposal for distribution of dividend - is expected to be
made payable.

41 .2. Dividends shail be payable no later than thirty (30) days after the date when they were

declared, unless the body declaring the dividend determines a different date.

41.3. Dividends which have not been claimed upon the expiry of five (5) years and one (1)

month after the date when they became payable shail be forfeited to the company and
shail be added to the general reserve.

41 .4. The management board may determine that distributions on shares shali be made

payable either in euro or in another currency, whichever the shareholder may select.

Amendment of the articles of association.

Article 42.

42.1. Any and all provisions of these articles of association may be amended by the general

meeting with due observance of the provisions of the law and these articles of

association.

42.2. A resolution to amend these articles of association shail be adopted by an absolute

majority of the votes cast, if such majority represents at least one- third of the issued

share capital, unless the proposal to amend these articles of association was made by
the management board, with the approval of the supervisory board, in which case the

resolution shail be adopted by an absolute majority of votes, without a quorum being

required. 1f an absolute majority of the votes cast is in favour of the resolution to amend

these articles of association, - such resolution not being based on a proposal thereto by

the management board -, but such majority does not represent at least one-third of the

issued share capital, a new meeting may be convened at which the resolution may be

passed by an absolute majority of the votes cast, regardless of the proportion of the
capital represented at such meeting.

42.3. A proposal to amend the articles of association whereby any change would be made in

the rights which vest in the holders of shares of a particular class in their capacity as
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such shail require the prior approval of the meeting of holders of shares of that
particular class.

42,4. 1f a proposal to amend the articles of association is to be made to the general meeting,
this must always be stated in the notice convoking the general meeting at which that
proposal is to be considered, and at the same time a copy of the proposal, containing
the proposed amendment verbatim, must be placed with the notice on the company’s
website.

Winding up.
Article 43.

43.1. A resolution to wind up the company may be adopted only by the general meeting on a
proposal of the management board made with the approval of the supervisory baard.

43,2. 1f a proposal to wind up the company is to be made to the general meeting, this must
always be stated in the notice convoking the general meeting at which that proposal is
to be considered.

Liciuldation.
Article 44.

44.1. 1f no other liquidator has been appointed by the court, the liquidation of the assets of
the company shall be carried out by the management baard under the supervision of
the supervisory board, unless the supervisory board should appoint one or several
liquidators. The general meeting, acting on a proposal of the supervisory baard, shall
determine the remuneration to be paid to the liquidators jointly and the remuneration to
be paid to the supervisory baard.

44.2. The liquidation shail further be carried out in accordance with the provisions of these
articles of association and the applicable statutory provisions.

44.3. Pending the liquidation the provisions of these articles of association shall remain in
force to the fullest possible extent.

44.4. The surplus assets of the company remaining after satisfaction of its debts shall be
divided, in accordance with the provisions of section 23b of Book 2 of the Dutch Civil
Code, as follows:

a. firstly, the holders of the cumulative preferred shares shall be paid, if possible,
the par value amount of their shares or, if those shares are not fully paid in, the
amount paid thereon, that payment to be increased by an amount equal to the
percentage, referred to in paragraph 3 of article 39, of the amount called up and
paid in on the cumulative preferred shares, calculated over each year or part of a
year in the period beginning on the day following the period over which the last
dividend on the cumulative preferred shares was paid and enciing on the day of
the distribution, as referred to in this article, made on cumulative preferred
shares;

b. secondly, the holders of financing preferred shares shali be paid, if possible, the
par value amount of their shares increased by the premium paid on the share
concerned at its issue, that payment to be increased by an amount equal to the
percentage, referred to under a. in paragraph 4 of article 39, on the amounts
mentioned there, calculated over the period beginning on the first day of the
financial year following the financial year over which the last dividend on those
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shares was paid and ending on the day of the distribution, as referred to in this
article, made on financing preferred shares, always provided that all distributions
paid over that period on the financing preferred shares shali be deducted from
the distribution pursuant to this sub-paragraph b.
1f the company’s surplus assets are not sufficient to make the distributions as
referred to in this subparagraph b., these distributions shall be made to the
holders of the financing preferred shares pro rata to the amounts that would be
paid if the surplus assets were sufficient for distribution in full;

c. thirdly, the holders of common shares shali be paid, 1f possible, the par value
amount of their shares, such payment to be increased by a part of the capital
surplus to which holders of common shares are entitled, to be divided in
proportion to the par value amount of common shares held by each of them;

d. fourthly, the balance then remaining shali be used to pay to the holde,rs of
founders shares, of which there are one hundred and twenty (120) outstanding,
ten percent (10%) of said remaining amount after it has been reduced by that
part of the general reserve and of the other reserves created from the allocation
of profits by which said reserves exceed the reserves shown on the balance
sheet as at the thirty-first of December nineteen hundred and sixty-one, to be
divided among the holders of founders’ shares in proportion to the number of
founders’ shares held by each of them; and

e. finally, the balance, 1f any, remaining after the payments referred to under a., b.,
c. and d. shall be for the benefit of the holders of common shares in proportion to
the par value amount of common shares held by each of them.

Transitlonal provisions.
Article 45.

45.1. Where in the articles 39, paragraph 4a, 40, paragraph 4 and 44, paragraph 4b a paid
premium is referred to, with regard to shares issued on a date prior to the twenty-first
day of July nineteen hundred and ninety-seven, reference is made to the amount that is
the result of the following formula:

A = B - NLG 0.25, in which 3 ‘A stands for the relevant amount that should be applied in
the provision; and
‘B stands for the original amount of paid premium.

45.2. Where in the articles 39, paragraph 42, 40, paragraph 4 and 44, paragraph 4b a paid
premium is referred to, with regard to shares issued on a date prior to the date of the
amendment to the articles of association of the tenth day of October two thousand,
reference is made to the amount that is the result of the following formula:
A=B—C, inwhich:

‘A’ stands for the relevant amount that should be applied in the provision;
‘B stands for the original amount to paid premium, adjusted pursuant to articles 45,
paragraph 1, if applicable; and

C’ stands for two and thirty-one hundredth eurocents (EUR 0.0231).
Article 46.

46.1 Contrary to the provision of paragraph 4 of article 39, the following applies for financing
preferred shares which were issued at the time of the amendment of the articles of



DEBRAUW
BLACKSTO N E

WESTBROEK

association of the twenty-sixth day of November two thousand and three. After
appllcation of the provision of paragraph 3 of article 39, to persons who as shown by
the shareholders register referred to in article 9 were the holders of financing preferred
shares at the time of the amendment of the articles of association of the twenty-sixth
day of November two thousand and three, if possible, a dividend shali be paid equal to
a percentage calculated on the amount paid in on that share after that amount has been
increased by the premium paid on the first share of financing preferred shares which
was issued of that series, by taking the arithmetical average of the effective yield on the
government loans referred to in paragraph 2 of this article, as published by Bloomberg
or, if Bloomberg has not published this information, by Reuters over the last ten (10)
stock excharige days preceding the day when the first share of financing preferred
shares of the series concerned was issued, increased by any mark-up, not to exceed
one hundred and fifty (150) basis points, depending on the then prevailing market
conditions, determined by the management board and approved by the supervisory
board, which mark-up may vary with each individual series, entirely without prejudice to
the provisions of paragraph 10 of article 39.

46.2. The government loans referred to in paragraph 1, mean the government loans in Dutch
guilders to the debit of the Kingdom of the Netherlands with a (remaining) life of nine to
ten (9-10) years. 1f the effective yield on those government loans is not published by
Bloomberg or Reuters at the time of calculation of the dividend percentage, the
government loans referred to in paragraph 1, shail mean the government loans in Dutch
guilders to the debit of the Kingdom of the Netherlands with a (remaining) life as near
as possible to a (remaining) life of nine to ten (9-10) years, but with a maximum
(remaining) life of ten (10) years, the effective yield of which atthe time of calculation of
the dividend percentage is published by Bloomberg or Reuters as aforesaid. 1f these
publications are not available or no such government loans are outstanding, the
management board may, subject to the approval of the supervisory board, determine a
comparable source of information or government ban.

46.3. As of the day when ten (10) years have elapsed since the date on which a financing
preferred share of a series was first issued, at the time of the amendment of the articles
of association of the twenty-sixth day of November two thousand and three and entered
into the shareholders register referred to in article 9, and subsequently every ten (10)
years thereafter, the dividend percentage of financing preferred shares of the series
concerned shail be adjusted in accordance with the provisions of article 39, paragraph
4, subparagraph c, notwithstanding the provisions of article 39, paragraph 10.

46.4 In derogation from the provision of paragraph 4, sub-paragraph b. of article 44, in case
of liquidation referred to in this article 44, to persons who as shown by the shareholders
register referred to in article 9 were the holders of financing preferred shares issued at
the time of the amendment of the articles of association of the twerity-sixth day of
November two thousand and three, if possible, the par value amount of their shares
shali be paid increased by the premium paid on the share concerned upon its issue,
that payment to be increased by an amourit equal to the percentage, referred to under
paragraph 1. on the amoünts mentioned there, calculated over the period beginning on
the first day of the financial year following the financial year over which the last dividend
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on those shares was paid and ending on the day of the distribution, as referred to in
article 44, made on financing preferred shares, always provided that all distributions
paid over that period on the.financing preferred shares shail be deducted from the
distribution pursuant to this paragraph 4.
1f the company’s surplus assets are not sufficient to make the distributions as referred
to in this paragraph, these distributions shail be made to the holders of the financing
preferred shares pro rata to the amounts that would be paid 1f the surplus assets were
sufficient for distribution in full.

46.5. As of the day when ten (10) years have elapsed since the date on which a financing
preferred share of a series was first issued, at the time of the amendment of the articles
of association of the twenty-sixth day of November two thousand and three and entered
into the shareholders register referred to in article 9, and subsequently every ten (10)
years thereafter, the distribution to the holders of the financing preferred shares in case
of liquidation as referred to in article 44, shali be made in accordance with the
provisions of paragraph 4, sub-paragraph b of this article 44.

Consolidation of shares, fractional shares.
Article 47.

47.1. With effect from the amendment to the articles of association of the twenty-second day
of August two thousand and seven the common sliares with a nominal value of at that
time twenty-four eurocent (EUR 0.24) each held immediately prior thereto by a
shareholder, were consolidated into such number of common shares with a nominal
value of at that time thirty eurocent (EUR 0.30) each, as shall be found by multiplying
the total number of common shares with a nominal value at that time of twenty-four
eurocent (EUR 0.24) each, held by the respective shareholder immediately prior to this
amendment to the articles of association, by four!fifth (0.8), with the further provision
that the numerator of a fraction of one (1) common share with a nominal value of at that
time thirty eurocent (EUR 0.30) resulting after such multiplication, of which fraction the
denominator equals ten (10), desigriated the number of fractional shares with a nominal
value of at that time three eurocent (EUR 0.03), that the respective shareholder also
held as of that amendment to the articles of association in connection with the
aforementioned consolidation of common shares.

With effect of the amendment to the articles of association of the twenty-seventh day of
March two thousand and fourteen (part II) the common shares with a nominal value of
at that time one euro and fifty-six eurocent (EUR 1.56) per share and fractional shares
with a nominal value of at that time one/tenth (1/10) part of one euro and fifty-six
eurocent (EUR 1 .56) each held immediately prior thereto by a shareholder, were
consolidated into such number of common shares with a nominal value of at that time
one euro and sixty-nine eurocent (EUR 1.69) each, as was found by multiplying the total
number of common shares with a nominal value of at that time one euro and fifty-six
eurocent (EUR 1.56) and fractional shares with a nominal value of at that time one/tenth
part of one euro and fifty-six eurocent (EUR 1.56) each, held by the respective
shareholder immediately prior to that amendment to the articles of association, by
twelve/thirteenth (12/1 3), with the further provision that the numerator of a fraction of
one (1) common share with a nominal value of at that time one euro and sixty-nine
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eurocent (EUR 1.69) resulting after such multiplication, of which fraction the
denominator equaled thirten (13), and which result has been rounded up by fractions
of ten (10), designated the number of fractional shares with a claim on one/thirteenth
(1/13) part of a common share with a nominal value of at that time one/thirteenth (1/13)
part of one euro and sixty-nine eurocent (EUR 1.69) designating that the respective
shareholder also held as of that amendment to the articles of association in connection
with the aforementioned consolidation of common shares.
With effect from this amendment to the articles of association of the twenty-seventh day
of March two thousand and fourteen (part III), in observance of the provisions in this
paragraph, every fractional share will represent an entitlement of one/thirteenth (1/13)
part of one (1) common sharewith a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each.

47.2. Every fractional share shall be in registered form.
47.3. Without prejudice to the other provisions of this article 47, the provisions of Title 4 of

Book 2 of the Dutch Civil Code on shares and shareholders shall apply accordingly to
fractional shares and holders of fractional shares, to the extent not stipulated otherwise
in those provisions. -

47.4. The provisions of these articles of association with respect to shares and shareholders
shali apply accordingly to fractional shares and holders of fractional shares, to the
extent not stipulated otherwise in those provisions and paragraphs 5 up to and inciuding
7 of this article 47.

47.5. A holder of one or more fractional shares may exercise the meeting and voting rights
attaching to a common share with a nominal value of [one eurocerit (EUR 0.01)]
together with one or more other holders of one or more fractional shares to the extent
the total number of fractional shares held by such holders of fractional shares equals

[.)([.]) or a multiple thereof. These rights shall be exercised either by one of them who
has been authorized to that effect by the others in writing, or by a proxy authorized to
that effect by those holders of fractional shares in writirig.

47.6. Every holder of a fractional share is entitled to [.]/[.] ([.]I[.]) part of the (interim)
dividend and any other distribution to which the holder of one common share with a
nominal value of [one eurocent (EUR 0.01)] is entitled.

47.7. In the event the holder of one or more fractional shares acquires such number of
fractional shares that the total number of fractional shares held by him at least equals

[.] ([.]), then each time [.] ([.3) fractional shares held by him shail by operation of law
be consolidated into one common share with a nominal value of [one eurocent
(EUR 0.01)].

47.8. This article and its heading shall (under renumbering of the articles included in the
articles of association after this article and the references to those articles) lapse per
the moment that no fractional shares are outstanding anymore.

Article 48.

48.1 With effect from this amendment to the articles of association of the [.] day of [.3 two
thousand and [.3 (part III) the share certificates of common shares with a nominal value
of fifty Dutch cents (NLG 0.50) held immediately prior thereto by a shareholder
represent such number of common shares respectively fractional shares following from
the provisions of article 47 paragraph 1; in which respect the number of pommon shares
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with a nominal value of fifty Dutch cents (NLG 0.50) embodied in the share certificate
are considered to represent common shares of [one eurocent (EUR 001)].

48.2. Against delivery of the share certificates and the separate dividend coupons, 1f any, at
the cornpany or an affihiated institution, (i) share certificates can with due observance of
the provisions of paragraph 1 of this article and article 47 be exchanged by the holder

thereof into bearer common shares embodied in the share certificate (global) and (ii), 1f
applicable, registered fractional shares shali be included in the shareholders register.
The company shail charge for such an exchange and registration. A holder of a bearer
common share embodied by a share certificate of a common shares with a riominal
value of fifty Dutch cents (NLG 0.50) and a person with a right of pledge or a right of
usufruct on such shares can only exercise all rights vested in a common share vis-â-vis
the company after the exchange and, 1f applicable, the registration as referred to above,
has occurred.
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van met name supermarktformules.

Advies
U kunt bijgevoegde brief ondertekenen.

Kernpunten
De brief gaat in op de volgende onderwerpen:
• De motie Van Gerven die de regering verzoekt met de ACM te overleggen hoe

gevallen van misbruik van inkoopmacht actiever opgespoord en bestreden
kunnen worden en daarbij specifiek aandacht te besteden aan de inkoopmacht
van supermarktformules.

o U laat weten het onderwerp te hebben besproken met de ACM. Verder
geeft u een beschrijving van hoe ACM omgaat met inkoopmacht en
dat signalen hierover door de ACM serieus worden genomen en
kunnen leiden tot een handhavingsverzoek.

• De motie Gesthuizen (SP) die de regering verzoekt per 2017 een éénjarige
pilot te houden met een klachtenloket bij de ACM waar ondernemers anoniem
hun klachten over oneerlijke handelspraktijken kunnen melden.

o U laat weten dat bij de relevante partijen geen behoefte bestaat aan
een klachtenloket bij de ACM. Private partijen voorzien zelf al in
geschillenbeslechting. De motie wordt hiermee nog niet uitgevoerd.

Ontvangen BBR
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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Mededinging en
Consumenten

Kenmerk
o Wel laat u de deur op een kier n.a.v. de casus Ahold Delhaize, waar DGETM-MC/ 16146888

in de stuurgroep agrofood nog over wordt gesproken. Mochten deze
• gesprekken op niets uitlopen, dan kan een klachtenloket bij ACM

mogelijk toch een oplossing zijn. (zie ook eerdere nota n.a.v.
Kamervragen)

• De mondelinge toezegging aan het lid Geurts (CDA) over
verpandingsverboden.

o U wijst erop dat een wijziging van het Burgerlijk Wetboek om
verpandingsverboden verregaand onmogelijk te maken in
voorbereiding is. Eerder bent u hierover ook per nota geïnformeerd
(zie bijlage).

• De mondelinge toezegging aan het lid Mei Li Vos (PvdA) om met de ACM van
gedachten te wisselen over de prijzen in de journalistieke sector en de positie
van zzp’ers in het mededingingsrecht.

o U merkt op dat de ACM geen signalen heeft ontvangen die wijzen op
misbruik van een economische machtspositie. Voorts laat de
Mededingingswet juridisch weinig ruimte voor collectief onderhandelen
over tarieven tussen zelfstandige ondernemers.

o Wel wijst u erop dat in specifieke gevallen, waar zzp’ers
schijnzelfstandigen zijn, de mededingingsregels niet van toepassing
zijn en collectief kan worden onderhandeld in cao-verband

•
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 15:18
Aan:
Onderwerp: FW: Ahold Delhaize

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

7

Van:
Verzonden: maandag 8 augustus 2016 11:44
Aan:
Onderwerp: FW: Ahold Delhaize

Hol ,

verzoek van zal ik een kennismakingsgesprek inplannen met van Ahold Delhaize.
Ik heb onderstaande opties doorgemaild en zal ze reserveren ook in jullie agenda. wil graag een van jullie
bij het gesprek hebben.

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 8 augustus 2016 11:33
Aan: @aholddelhaize.com’
CC:
Onderwerp: FW: Ahold Delhaize

Geachte mevrouw

Bedankt voor uw mail.
Op verzoek van mevr. wil ik een kennismakingsgesprek inplannen.

Hierbij kan ik onderstaande agenda mogelijkheden voorleggen:
• Dinsdag 23 augustus van 13:00 u tot 14:00 u.
• Donderdag 25 augustus van 10:30 tot 11:30 u
• Donderdag 1 september van 13:00 tot 14:00 u.

Locatie Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.
Aanwezig vanuit EZ zijn Mevr. , de heer en de heer

Graag hoor of bovenstaande optie passen in uw agenda.
Mocht u nog vragen hebben, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

DG-Energie, Telecom en Mededinging
Directie Mededinging en Consumenten
B-Noord-3

Ministerie van Economische Zaken
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Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC /
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

@minez.nl
tel.nr. 070-

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

Bij een bezoek aan het Ministerie van Economische Zaken is een geldig legitimatiebewijs verplicht!

Van: aholddelhaize.com1
Verzonden: vrjdag 29 juli 2016 15:47
Aan:
Onderwerp: Ahold Delhaize

Geachte Mevrouw ,

U heeft vast vernomen dat de fusie tussen Ahold èn Delhaize Groep op 23juli ji. is afgerond.

Samen vormen beide bedrijven Ahold Delhaize, een leidende, internationale speler in de
foodretail met 22 sterke lokale merken en actief in 11 landen. Ahold Delhaize zal via haar meer
dan 6.500 winkels en meer dan 375.000 medewerkers wekelijks ruim 50 miljoen klanten bedienen
iri Europa en de Verenigde Staten.

Ahold Delhaize is actief in meer landen en markten, maar in al die markten telt voor onze klanten
die ene winkel in hun buurt. En in die ene winkel willen we iedere dag beter worden.

Wij verwachten in de toekomst nog beter in staat te zijn onze klanten optimaal te bedienen in
winkels en onhine. Door ons productaanbod verder te innoveren, verduurzamen en gezonder te
maken, voor onze medewèrkers een goede werkgever te zijn en een actieve rol te spelen in de
buurten en wijken waar onze winkels gevestigd zijn.

Gezien uw interesse en betrokkenheid bij samenwerking in de levensmiddelenketen, leek het mij
goed u op de hoogte te brengen van het feit dat wij deze week alle Ahold Delhaize leveranciers in
de Benelux geïnformeerd hebben over de officiële start van Ahold Delhaize en hen hebben
bedankt voor de samenwerking en steun als leverancier van Albert Heijn en/of Delhaize. Ook
hebben wij hen laten weten dat wij talloze mogelijkheden zien om samen verder te groeien, te
leren en te innoveren.

Daarnaast hebben wij circa 100 van onze grootste, internationale leveranciers in de Benelux
aangegeven dat, nu de fusie tussen Ahold en Delhaize is afgerond, er een natuurlijk moment
ontstaat om met elkaar in gesprek te gaan. Ahold Delhaize en haar leverancier zullen gezamenlijk
de toekomstige samenwerking bespreken in individuele gesprekken. De focus in deze gesprekken
ligt op het in lijn brengen van inkoopcondities. Bij deze gesprekken bouwt Ahold Delhaize voort op.
de vaak jarenlange partnership relaties die zij met deze leveranciers heeft. Met veel leveranciers
hebben zowel Ahold als Delhaize reeds een langlopende constructieve samenwerking tot
tevredenheid van beide partijen.

De commerciële strategie van Albert Heijn blijft ongewijzigd.
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Albert Heijn blijft focus houden op:
- gezondheid en kwaliteit
- vers
- duurzaamheid en innovatie
- op inkoop zo dichtbij als mogelijk en zo ver als noodzakelijk
- op samenwerking in de keten

Hierbij treft u een link aan naar onze website www.aholddelhaize.com voor meer achtergrondinformatie.

Ik zou het bijzonder op prijs stellen op enig moment persoonlijk nader met u kennis te maken. Er
zijn veel dossiers die relevant zijn voor zowel het ministerie als ons nieuwe bedrijf.

Als u daarvoor open staat, hoor ik dat graag van u.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Groet,

Vriendelijke groet! Kind regards

Ahold Delhaize
Phone+31 6
Email s(aaholddelbaize.corn
www.aholddelhaize.com

L1

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is
unauthorized. 1f you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shail be liable for consequences
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this
email is intended to create any legal obligation, the obligation shall bind only the contracting entity and not any other
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 15:17
Aan: )
Onderwerp: FW: Veegbrief moties & toezeggingen ihkv marktwerking en mededinging

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

2

Van:
Verzonden: maandag 3 oktober 2016 15:17
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Veegbrief moties & toezeggingen ihkv marktwerking en mededinging

Ha

De brief ziet er echt prima uit.

Als je dat nog aanpast, heb je hierbij mijn akkoord.

Gr.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 3 okt. 2016 om 15:41 heeft nminez.nl> het volgende
geschreven:

Ha

Dank, de opmerkingen zijn verwerkt. Bijgaand een nieuwe versie van de brief en de bijbehorende
nota.

Bij akkoord zal ik’m zo nog de lijn indoen.

Gr.

Van:
Verzonden: maandag 3 oktober 2016 9:25
Aan: )
CC:
Onderwerp: Re: Veegbrief moties & toezeggingen ihkv marktwerking en mededinging

Ha

Ziet er goed uit. Een paar punten.

*
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*

Gr.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 29 sep. 2016 om 18:36 heeft nminez.nl> het
volgende geschreven:

Ha

Bijgaand de brief waarin o.a. wordt ingegaan op motie Gesthuizen over ACM-loket
en toezegging aan Vos over zzp-ers in de journalistieke sector.

Groet,

<DOMUS-#1 61 42648-v2-
Verzamelbrief_moties_en_toezeggingen_AO_Marktwerking_&_Mededingin
g.DOCX>

<DOMUS-#1 6 146888-vi -

Nota ter ondertekening van verzameibrief moties en toezeggingen AO Marktwerking
&_Mededinging.DOCX>

<DOMIJS-#1 6142648-v2-
Verzameibrief moties en toezeggingen AO Marktwerking & Mededinging.DOCX>
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:21
Aan:
Onderwerp: FW: Stuurgroep agro food

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 11:33
Aan:
Onderwerp: FW: Stuurgroep agro food

ti

Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 10:58

Q Aan:
Onderwerp: Re: Stuurgroep agro food

Eens.

Gr.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 6 okt. 2016 om 11:43 heeft @minez.nl> het volgende
geschreven:
>

> Ha
>

>

nde

>

> Gr.
>

>
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>

-Oorspronkelijk bericht-
> Van:
> Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 g:o2
> Aan:
> Onderwerp: Stuurgroep agro food
>

>Ha
>

> Kan jij een bij vragen wat de svz is met de AD zaak?
>

> Als de stuurgroep nog op korte termijn bij elkaar moet komen is het handig om alvast iets in de agendas te
prikken. Wat mij betreft zou de 13e het beste uitkomen. Ik heb speciaal de dag vrij gehouden.
>

> Gr.
>

>

> Verstuurd vanaf mijn iPhone

2



Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:20
Aan:
Onderwerp: FW: Stuurgroep Agrofood

Van:
Verzonden: woensdag 19 oktober 2016 18:51
Aan: @cbl.nl’; @lto.nl’
CC:
Onderwerp: Stuurgroep Agrofood

Beste stuurgroepleden,

Nu het einde van het jaar weer snel nadert, fopen ook de agenda’s weer snel vol. Het leek me daarom goed alvast
een datum te prikken om als stuurgroep bijelkaar te komen. Het is immers makkelijker een afspraak uit de
agenda’s te halen, dan ad hoc in te plannen in deze tijd van het jaar.

Gelet op de, naar ik begreep, nog lopende gesprekken ihkv de casus Ahold Delhaize hoeft de bijeenkomst niet op
de heel korte termijn plaats te vinden. We mikken daarom op eind november. Rond die tijd zal hopelijk meer
duidelijkheid bestaan over de gesprekken en mogelijke uitkomsten.

Inhoudelijk hebben we eerder afgesproken om in de stuurgroep lessen te trekken uit deze casus, ook mhoo de
toekomst en ihkv de motie Gesthuizen (klachtenloket ACM). Wij zullen iig de TK nog op de hoogte moeten stellen
hoe wij definitief omgaan met deze motie. Ook dit bespreken we nog graag met jullie.

Mits dit ook voor jullie werkbaar is, zal ik het secretariaat vragen naar een geschikte datum te zoeken zo rond
eind november.

Groet,

P.S. Volgende week geniet ik van een paar vrije dagen. Mochten er in de tussentijd dingen spelen dan kunnen
jullie terecht bij (zie cc).

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
T: +316 M: nminez.nl
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:20
Aan:
Onderwerp: FW: vraag Distrifood

Van:
Verzonden: donderdag 20 oktober 2016 15:07
Aan:
Onderwerp: FW: vraag Distrifood

T..

Van: )
Verzonden: donderdag 13 oktober 2016 15:47
Aan: )
CC:
Onderwerp: RE: vraag Distrifood

Ha

Op dit moment zijn partijen FNLI en Ahold Delhaize gezamenlijk over deze klacht aan het praten. Wij hebben de
verwachting dat ze het onderling kunnen oplossen en dat de stuurgroep zich ook niet meer over de zaak hoeft uit
te spreken.

Ik ben vanaf volnde week 3 weken op vakantie, maar (cc) weet alles over dit dossier. Hij zal ook in de
gaten houden dat als partijen onderling tot een oplossing zijn gekomen we ook even afspraken maken over de
communicatie. Wij moeten op enig moment wel iets meer richting Kamer zeggen.

Tijdens mijn vakantie neem waar.

QP

Van:
Verzonden: woensdag 12 oktober 2016 15:04
Aan:
Onderwerp: Fwd: vraag Distrifood

Goedemiddag

Zie onderstaande vraag van valcmagazine Distrifood. Doet de stuurgroep zelfstandig uitspraken hier over?

Hartelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

1
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Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AW Den Haag
Postbus 204011 2500 EK Den Haag

T: 06
E: @minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ez

Begin doorgestuurd bericht:

Van: (vakmedianet.nl>
Datum: 12 oktober 2016 14:26:07 CEST
Aan: “ (rninez.n1>
Onderwerp: vraag Distrifood

Hallo mijnheer

Zoals zo juist besproken hierbij mijn mail. Ik wil graag weten wat de stuurgroep Eerlijke
Handelspraktijken (die voor zover ik weet weet onder voorzitterschap staat van een
vertegenwoordiger van EZ)heeft gedaan met de klacht van .
Volgens handelt de nieuwe combinatie Ahold/Delhaize in strijd met de
gedragscode door van (100) leveranciers en fabrikanten met terugwerkende kracht per 1
januari 2016 een integratiebonus te eisen en nieuwe inkoopvoorwaarden op te leggen.

Mijn vragen zijn: Wat is er door de stuurgroep met die klacht gedaan?

Wanneer komt de stuurgroep met een conclusie! advies n.a.v. de klacht.

U stuurt me ook een reactie van minister Kamp die hij eerder gaf in de Tweede Kamer.

Alvast mijn dank,

Distrifood
088
06-

2



Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:19
Aan:
Onderwerp: FW: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Toch nog niet...

Van:
Verzonden: woensdag 14 september 2016 18:09
Aan: @cbl.nV; @fnli.nl’; @lto.nl’
CC:
Onderwerp: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Beste stuurgroepleden,

Q Dank voor het constructieve overleg van vanmiddag. Bij deze de afspraken van vanmiddag ook nog even per
mail:

Groet en fijne avond,

T

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
T: +31 M: nminez.nI
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:18
Aan:
Onderwerp: RE: eerlijke handelspraktijk

Dit zu de laatste moeten zijn..

Van:
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2016 9:37
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: eerlijke handelspraktijk

Dag ,

Heb het bericht over AH-Delhaize nog eens gelezen.

.

Succes met het gesprek en en ik zijn geïnteresseerd in eventuele feed back.

Groet

Van:
Verzonden: maandag 22 augustus 2016 17:31
Aan:
Onderwerp: RE: eerlijke handelspraktijk

Beste

Goed voor jullie om te weten is dat wij morgen spreken met Ahold Delhaize, waarbij ongetwijfeld deze casus aan
de orde zal komen.

Als je nog punten hebt voor het gesprek, dan ontvang ik die graag (liefst zo voor lunchtjjd morgen, aangezien
gesprek in de middag is).

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 22 augustus 2016 11:55
Aan: )
Onderwerp: FW: eerlijke handeispraktijk

Van: )
Verzonden: maandag 22 augustus 201611:41
Aan:
CC:
Onderwerp: eerlijke handeispraktijk

1
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Ahold Delhaize pakt grote leveranciers aan
De nieuwe supermarktcombinatie Ahold Delhaize eist met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar
een integratiebonus en nieuwe condities van zijn grote internationale leveranciers.

Dit is een geüpdatete versie van het op zaterdag 13 augustus verschenen artikel.

De nieuwe supermarktcombinatie Ahold Delhaize eist met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar
een integratiebonus en nieuwe condities van zijn grote leveranciers. Dat bevestigen bronnen na een
publicatie van Distrjfood. Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vindt dat de combinatie juist
schaalvoordelen moet delen.

“Supermarkten kijken in de verkeerde richting”, aldus Maat. “Ze moeten onderzoeken hoe ze samen met
hun leveranciers meer kunnen verdienen. Samen de schaalvoordelen die ontstaan door een fusie delen.” Als
inderdaad een integratiebonus met terugwerkende kracht wordt geëist, is dat volgens Maat een zaak van de
onderhandelaars, ‘maar wel heel vreemd’.

Overleg met 100 grote A-merkleveranciers

Ahold Delhaize spreekt met circa 100 leveranciers, aldus Distrifood. De supermarktketen erkent in overleg
te zijn, maar wil niet ingaan op de status van de gesprekken of het aantal leveranciers. Grote leveranciers
van A-merken zijn onder meer Nestlé, PepsiCo en Danone, maar ook bijvoorbeeld FrieslandCampina en
Hak.

Volgens supermarktdeskundige Jan-Willem Grievink is het eenzijdig eisen van inkoopvoordeel ‘al heel lang
staand beleid in deze wereld’. “Leveranciers doen met hin leveranciers hetzelfde als ze samengaan.” Dat het
met terugwerkende kracht gebeurd, is volgens hem al ingecalculeerd door leveranciers. “De fusie is meer
dan een jaar geleden aangekondigd, dus iedereen heeft hier op begroot.”

De fusie tussen Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn, en diens Belgische branchegenoot Delhaize
werd in juli een feit. Sindsdien is het wachten op nieuw inkoopbeleid. De bedrijven doen deels zaken met
verschillende leveranciers. Wie het goedkoopst en/of best is, of de grote volumes kan leveren, wint bij de
deal. De anderen vallen af.

Met vriendelijke groet,

With kind regards

Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-generaal Agro en Natuur
Directie ELVV

Tel 0031
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:17
Aan:
Onderwerp: FW: Terugkoppeling bewindspersonen staf

Van:
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2016 11:01
Aan:

Onderwerp: Terugkoppeling bewindspersonen staf

Allen,

Ik kreeg zojuist een terugkoppeling van Bert uit de bewindspersonenstaf n.a.v. onze actualiteitenberichtjes. De
minister heeft op beide gereageerd.

•

• T.a.v. het bericht Alber Heijn Delhaize. Zowel de minister als stas willen graag horen hoe het overleg met
de stuurgroep agro op 14 september is verlopen. Wordt dus een nieuw berichtje na het overleg.

Gr.

Ministerie van Economische Zaken

T: 070
M: 06
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:16
Aan:
Onderwerp: FW: Ahold Delhaize

Van:
Verzonden: vrijdag 26 augustus 2016 17:12
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Ahold Delhaize

Goedemiddag

Dank hiervoor. Ter informatie, er zijn inmiddels kamervragen gesteld over deze casus (zie
httjs ://www.tweedekamer.nh/kamerstukken/kamervracien/detail?id=2016Z15510&did=2016D31823).

Goed weekend!

Van: @aholddelhaize.com
Verzonden: donderdag 25 augustus 2016 17:49
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Ahold Delhaize

Beste

Bijgaand stuur ikje de door jou gevraagde brief aan Albert Heijn leveranciers die zij in het kader van de
fusie Ahold Delhaize hebben ontvangen om hen te informeren over de officiele start van Ahold Delhaize.
Dat zijn overigens niet per se alleen kleine leveranciers.
Ca 1300 leveranciers in binnen- en buitenland (engelse versie....) hebben deze brief ontvangen.

We vragen je deze brief voor je eigen informatie te gebruiken en hem niet in- of extern te verspreiden.

Bel gerust als je nog vragen hebt.

Groet,

T
+31 (0) 6
W aholddelhaize.com
A
Provincialeweg 11, 1506 MA
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Zaandam, The Nethêrlands

Ahold
0 Delhaize

Op 25augustus2016 11:37 @rninez.nl>:

Beste

Dank voor het leuke gesprek gisteren en de toegestuurde informatie. Hierbij mijn contactgegevens:

Directie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

T: +316 M: nminez.nl

Verder vrdeg ik me nog af of jullie de brief van Ahold-Delhaize aan de 2000 ‘kleinere leveranciers’ zouden kunnen
delen? Uiteraard alleen voor eigen beeldvorming, deze zullen we niet verder verspreiden.

Dank ook voor het aanbod voor een bedrijfsbezoek. Lijkt ons zeer interessant en we komen er nog op terug met
een voorstel voor onderwerp/thema.

Hartelijke groet,

Van: )
Verzonden: donderdag 25 augustus 2016 9:03
Aan: )
Onderwerp: FW: Ahold Delhaize

2



Van: @aholddelhaize.comj
Verzonden: donderdag 25 augustus 2016 8:58
Aan:
CC:
Onderwerp: Ahold Delhaize

Geachte mevrouw ,

Dank voor de tijd die u en de heer dinsdag hebben vrij gemaakt voor een
kénnismakingsgesprek met en ondergetekende.

C Zoals beloofd zou ik u over en aantal onderwerpen nog nadere informatie sturen die u
onderstaand en in de bijlage ontvangt.

Benelux

Bijgaand een link naar het persbericht van Detailhandel Nederland over het versterken van de
interne retail markt in de Benelux zoals afgesproken tussen de premiers van Nederland, België en
Luxemburg in april 2015.
http://www.detailhandel.nl/nieuws/201 5/558/Beneluxakkoord:%2OMakkeliiker%2Okopen%2Oen%2
Overkopen%201n%2OBenelux. html

Als international bedrijf actief in acht Europese landen, waarvan zeven lid van de EU, hebben wij
een groot belang bij het goed functioneren van de interne markt. In de praktijk betekent dit m.n.
het sourcen en verkopen van producten over de grenzen alsmede het grensoverschrijdend
openen van (web)winkels. Hierdoor kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn met een

0 breed aanbod tegen een goede prijs.

Onder bovengenoemd Benelux initiatief is tevens aangekondigd dat er nader studie wordt gedaan
naar territoriale leveringsbeperkingen door fabrikanten. Een link naar het bericht hierover treft u
onderstaand aan.

http:Ilwww. benelux. int/nl/nieuws/benelux-economieministers-willen-transrarantie-over-territoriale
leverincisbeperkinqen-de-detailhari’del

In dat verband wijs ik u tevens op een recent onderzoek dat de Europese Commissie onlangs is
gestart naarAB lnbev.

http://europa.eu/rapid/press-release 1 P-1 62361 nI. htm

3



Eerlijke handelsrelaties
Op 25 juli ji is Ahold Delhaize als één nieuwe organisatie van start gegaan. Dit is een natuurlijk
moment om in gesprek te gaan met onze leveranciers. In plaats van twee bedrijven met eigen
afspraken met leveranciers, zijn we nu namelijk één bedrijf.

Circa 100 van de grootste, internationale leveranciers in de Benelux hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen. De focus in deze individuele gesprekken ligt op het in lijn brengen van
inkoopcondities, waar prijs er één van kan zijn.

Ahold Delhaize houdt zich aan de wettelijke verplichtingen, alsook aan de commitments die we
daarbovenop vrijwillig in de gedragscode eerlijke handelsrelaties met elkaar zijn aangegaan.

Wij zijn via onze brancheorganisaties vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de
0 gedragsregels zowel in Nederland als in Brussel. Wij onderschrijven de code voor al onze

supermarktactiviteiten in de EU.

Bij de hierboven genoemde gesprekken met onze ca 100 grootste internationale leveranciers in
de Benelux voeren wij geen gesprekken met boeren en tuinders.

Voor Albert Heijn sprekende staat samenwerking in de (vers)keten en betere verwaarding van
versproducten centraal in het beleid.

Eind 2013 is er op initiatief van LTO Nederland en Albert Heijn een studie uitgevoerd door EFMI

0 Business school die inzicht biedt hoe de verschillende ketenpartijen in de versketen door
samenwerking meerwaarde kunnen creëren voor de Nederlandse consument, ruimte kunnen
bieden voor goede financiële verwaarding en de keten verder kunnen verduurzamen. Het rapport
treft u ter informatie bijgaand aan.

Bedrijfsbezoek

Graag horen wij van u waar de interesse naar uitgaat rnbt een mogelijk bedrijfsbezoek van u en
uw directie.

Is het tevens mogelijk de contactgegevens van de heer te ontvangen?

Nogmaals dank voor uw interesse en tijd. Mochten er vragen zijn, laat u dat dan gerust weten.

4



Groet, mede namens

T

+31(0)6

W aholddelhaize.com

Provincialeweg 11, 1506 MA

Zaandam, The Netherlands

Ahold
O Delhaize

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is
unauthorized. 1f you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shall be liable for conseqüences
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this
email is intended to create any legal obligation, the obligation shall bind only the contracting entity and not any other
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

S



This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is
unauthorized. 1f you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shail be liable for consequences
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the xtent this
email is intended to create any legal obligation, the obligation shail bind only the contracting entity and not any other
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:14
Aan:
Onderwerp: FW: Informatie nav kamervragen

Van: ahoIddeIhaize.com]
Verzonden: vrijdag 2 september 2016 10:58
Aan:
CC:
Onderwerp: Informatie nav kamervragen

Beste

Zoals daarnet telefonisch aangegeven ontvang je bijgaand informatie over het marktaandeel van Albert

Q Heijn in Nederland en Delhaize in Belgie. Zover ons bekend zijn er geen openbare gegevens over de
inkoopmarkt.

Bijgaand het persbericht van Albert Heijn waarin wordt vermeld dat het marktaandeel in 2015 in Nederland
35 % bedraagt, bron Nielsen. Tevens de boilerplate van de persberichten van Delhaize waarin wordt
gesproken over 24% marktaandeel in 2015 in Belgie, bron AC Nielsen.

Albert Heijn
http://www.ah.nl/over-ah/pers/actuaIiteiten/bericht?id1448892

Delhaize Le Lion / De Leeuw
Eind juni 2016 telde het netwerk van Delhaize Le Lion / De Leeuw (België en Luxemburg) 759 winkels in verschillende formules
(supermarkten Delhaize, AD Delhaize, Proxy Delhaize, Shop&Go en Red Market) om een unieke winkelervaring en een kwaliteitsvolle
service te kunnen aanbieden. Delhaize stelt een ruim assortiment voor van meer dan 20.000 kwaliteitsvolle producten tegen
toegankelijke prijzen. Dankzij zijn 6 huismerken (365, Delhaize, taste of Inspirations, Bio, Eco, Care) kan Delhaize aan alle noden van
de klant beantwoorden. De klanten kunnen ook online hun boodschappen doen via www.delhaize.be<http://www.delhaize.be>
en www.delhaizewineworld.corn<http://www.delhaizewineworld.coni> voor wijn, of ze aan huis laten leveren door Caddy Home.

Q
Delhaize België, dat in 2015 een omzet verwezenlijkte van EUR 5,0 miljard en in België een marktaandeel had van 24,O%*, telt meer

• dan 14.000 medewerkers. Delhaize Le Lion / De Leeuw maakt deel uit van Ahold Delhaize, die actief is in 11 landen en ongeveer
375.000 mensen tewerkstelt. Het netwerk van Ahold Delhaize telt bijna 6.500 winkels. *Bron AC Nielsen

Ik hoop je voor nu hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen
hebben dan horen we het graag.

Vriendelijke groet,

T
+31 (0) 6
W aholddelhaize.com
A
Provincialeweg 11, 1506 MA

Zaandam, The Netherlands

1
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Ahold
Delhaize

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is
unauthorized. 1f you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shall be liable for consequences
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this
email is intended to create any legal obligation, the obligation shali bind only the contracting entity and not any other
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:14
Aan: )
Onderwerp: FW: Sturgroep Oneerlijke handelspraktijken Agrifood?
Bijlagen: DOMUS-#16138450-vl-

Antwoorden_Ka mervragen_over_het_bericht_dat_Ahold_na_de_fusie_met_Del haize_l
everanciers_met_terugwer.DOCX; DOM US-#16138478-vl-
Nota_ter_ondertekening_beantwoording_Kamervragen_over_het_bericht_dat_Ahold_
na_de_fusie_met_Delhajze.DOCX

Van:
Verzonden: donderdag 15 september 2016 16:43
Aan:
Onderwerp: RE: Sturgroep Oneerlijke handelspraktijken Agrifood?

Ha

Zie bijgaand nota en beantwoording kamervragen. Geeft al aardige indruk van uitkomsten.

.
Volgende week komen we weer bijelkaar.

Gr.

Van: )
Verzonden: donderdag 15 september 2016 13:57
Aan:
Onderwerp: Sturgroep Oneerlijke handelspraktijken Agrifood?

Hoi
Ben zeer nieuwsgierig naar de uitkomsten/

C Hoor graag van je!
Hartelijke groet,

Cluster Agroeconomie
Directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag Kamer A passage, 4e verdieping
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag

T +31 (0)70
M +31 (0)6

nminez.nl
I
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Ministerie van Economische Zaken

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister

CC de Staatssecretaris

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Mededinging en
Consumenten

Auteur

T 06
@minez.nI

Parafenroute
Digitaal akk. namens DC, Dir.MC Digitaal akkoord, Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

BBR-paraaf

Aanleiding
Op 25 augustus 2016 heeft het lid Gesthuizen (SP) schriftelijke vragen aan u
gesteld over het bericht dat Ahold na de fusie met Delhaize leveranciers met
terugwerkende kracht minder gaat betalen (zie bijlage).

Advies
U kunt bijgevoegde brief ter beantwoording ondertekenen.

Kernpunten
• Lid Gesthuizen stelt vragen m.b.t. de onderhandelingen tussen Ahold Delhaize

(AHD) en haar leveranciers. Zij impliceert dat AHD tijdens deze
onderhandelingen de gedragscode oneerlijke handelspraktijken schendt;

• Inmiddels heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) de
casus ook onder de aandacht gebracht bij de stuurgroep gedragscode eerlijke
handelspraktijken agrofood (hierna stuurgroep).

• In de stuurgroep wordt gezocht naar een manier om de (al dan niet
gepercipieerde) problematiek op te lossen.

• In de beantwoording blijft u daarom zoveel mogelijk weg van de inhoud en zo
feitelijk mogelijk om het proces van de stuurgroep een kans te geven.

Toelichting
• In 2013 zijn de pilots met gedragscodes voor eerlijke handelspraktijken in de

agrofoodsector en de textiel, mode & schoeiselsector gestart. In 2015 zijn
deze pilots afgerond en geëvalueerd.

• Tijdens de pilots was voorzien in opties voor klachtenbehandeling en
geschillenbeslechting. Ook konden anoniem klachten worden ingediend via de
brancheorganisaties. Van deze mogelijkheid is in beide pilots geen gebruik
gemaakt.

Ontvangen BBR

nota Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Ahold
na de fusie met Delhaize leveranciers met terugwerkende
kracht minder gaat betalen

Datum
14 september 2016

Kenmerk
DGETM-MC/ 16138478

Kopie aan

Bijlage(n)
1
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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Mededingin en
Consumenten

Kenmerk
• Na afronding van de pilot is afgesproken de pilotgroepen twee keer per jaar DGETM-MC/ 16138478

bijeen te laten komen in zgn. stuurgroepen. Beide bijeenkomsten hebben
deze week plaatsgevonden.

• Bij de bijeenkomst van de stuurgroep agrofood, waarin vertegenwoordigers
van FNLI, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Land- en
Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) zitten, heeft FNLI de casus AHD door
middel van een brief aan de orde gesteld. FNU stelt vele klachten van haar
achterban te hebben ontvangen over de onderhandelingen met AHD.

• Met de casus AHD wordt de stuurgroep voor het eerst op de proef gesteld met
betrekking tot het vermogen van deze structuur hoe om te gaan bij geschillen.

•

• Tijdens de stuurgroep is afgesproken dat FNLI haar klachten nader
onderbouwt en om volgende week (donderdag 22 september) wederom bijeen
te komen om deze nadere onderbouwing te bespreken. Van daaruit kan
worden bezien of de klacht gegrond is en zo ja, welke stappen tot
geschilbeslechting kunnen worden ingezet.

•

• Bij de bijeenkomst van de textiel, mode & schoeiselsector zijn geen problemen
naar voren gekomen en is afgesproken de activiteiten van de stuurgroep op
een laag pitje te zetten. Het verschijnsel van oneerlijke handelspraktijken lijkt
daarom vooralsnog een probleem in de agrofoodsector, specifiek tussen
supermarkten en leveranciers.

Bijlage — Beantwoording Kamervragen

Pagina 2 van 2



Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:12
Aan:
Onderwerp: FW: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Van: @cbl.nl]
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 11:40
Aan:
Onderwerp: RE: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Beste ,

Ik heb even nagevraagd.
Nederlands is geen probleem. Frans is zijn voertaal en

0
Groet,

Van: @minez.nll
Verzonden: maandag 19 september 2016 17:13
Aan: @cbI.nl>
Onderwerp: RE: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Beste

Dank hiervoor, goede suggestie. Weet je toevallig of deze meneer gewoon Nederlands spreekt (niet
vanzelfsprekend bij )?

Groet,

Van: @cbl.nl]
Verzonden: maandag 19 september 2016 14:37
Aan:
Onderwerp: RE: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Beste

Ik heb begrepen dat de Belgische variant van de Stuurgroep Handelspraktijken, het Belgische Ketenoverleg, ook over
de case Ahold Delhaize heeft gesproken.
Het gaat uiteraard over dezelfde partijen.
Wellicht goed om het informeren hoe men daar ermee omgegaan is zodat dat ook besproken kan worden
aanstaande donderdag

De contactgegevens van de voorzitter van het Belgische ketenoverleg zijn

1
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Met vriendelijke groet,

Van: @minez.nhl
Verzonden: vrijdag 16 september 2016 10:09
Aan: @cbl.nl>
Onderwerp: RE: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Goedemorgen

Dank nog voor je aanvullingen en suggesties. Veel van de punten heb ik kunnen verwerken.

Groet,

Van: ©cbl.nl]
Verzonden: donderdag 15 september 2016 11:34
Aan:
Onderwerp: Re: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Beste

Hierbij aanvullend op mijn mail van vanochtend nog een aantal suggesties als nabrander. Hopelijk kunnen
jullie deze meenemen, het zou eea verhelderen ( en deels corrigeren).

Antwoord op vragen 1 t/m 4.

0

Vraag 6

2



Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van: “ @rninez.nl>
Datum: 14-09-2016 18:09 (GMT+01:00)
Aan: @cbl.nl>, @fiili.nl’” (,fnli .nl>, “ @lto.nl”

@lto.nl>
Cc: (rninez.n1>, “

@minez.nl>
Onderwerp: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

» ” 2016-09-14T18:09:02.648 126»

Beste stuurgroepleden,

Groet en fijne avond,

3



Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
T: +316 M: @minez. nI

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

0 This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden: vrijdag 16juni 2017 11:11
Aan:
Onderwerp: EW: Stuurgroep Agrofood

Van: ©fnli.nl]
Verzonden: donderdag 22 september 2016 9:10
Aan:
CC:
Onderwerp: Stuurgroep Agrofood

Beste allen,

Gisterenavond heeft overleg plaatsgevonden tussen FNLI en CBL. Afgesproken is dat de resultaten van

C het onderzoek door (i.o.v. de FNLI) eerst met de betrokken partijen wordt besproken (dus
Ahold Delhaize -in eerste instantie- en CBL) alvorens weer overleg in de Stuu.rgroep kan plaatsvinden.
Dit betekent dat het overleg dat gepland stond voor dinsdag as. geen doorgang kan vinden.
Het spijt mij dat de dynamiek van dit dossier dit soort agenda-aanpassingen met zich meebrengt.

Met vriendelijke groet,

M 06
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

@aholddelhaize.com>
donderdag 30 maart 2017 11:26

Def. programma 31 maart
EZ 2017 Bedrijfsbezoek 31 maart ministerie van Economische Zaken programma
DEF.docx

, bijgaand het definitieve programma voor morgen.
T.a.v. draft versie zijn de namen van EZ nu ingevuld

Vervoer vanuit het hoofdkantoor naar het DC is geregeld.

Graag tot morgen!

Groet,

T
+31 (0)
W aholddelhaize.com
A
Provincialeweg 11, 1506 MA
Zaandam, The Netherlands

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is
unauthorized. 1f you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shall be liable for consequences
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this
email is intended to create any legal obligation, the obligation shall bind only the contracting entity and not any other
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.
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aAlbert
Heijn

Bedrijfsbezoek ministerie van Economische Zaken, Directie Mededinging en
Consumenten aan Albert Heijn op vrijdag 31 maart in Zaandam

Locatie
Ochtendprogramma: Hoofdkantoor Albert Heijn, Provincialeweg 11 in Zaandam
Middagprogramma: Distributiecentrum Albert Heijn, Hoofd Tocht 1, Zaandam
Ingang parkeerplaats tegenover Grote Tocht 40.

Contactpersonen
EZ: , T: +316 , M: cUminezjij
AH: , T+31 6 , M: saholddeIhaize.com

Aanwezigen
Economische Zaken:

Mededinging & Consument: -

DirectieMededinging & Consument
kennisgroep mededinging

Mededinging & duurzaamheid/eerlijke handelspraktijken
/Mededinging & duurzaamheid/aanbesteden

Mededinging & duurzaamheid
, /Aanbesteden/Mededinging

Consumentenbeleid/Mededinging
kennisgroep consumentenbeleid

, r/Mededinging

Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid
, /Agro economie

Agro economie

Algemene Economische Politiek
(Agro economie)

Albert Heijn
Public Affairs

, SVP Legal & Compliance
EU Public affairs Office

Public Affairs
Quality Assurance
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Programma
Er is voor gekozen tijdens het ochtendprogramma drie hoofdthema’s te bespreken waarbij de
opzet iedere keer dezelfde is. Specialisten van Albert Heijn geven een algemene inleiding over
het onderwerp waarna er voldoende tijd is met elkaar in gesprek te gaan en vragen te
beantwoorden over voor het ministerie relevante onderwerpen.
Denk hierbij aan onderwerpen als: gebruik van consumentendata, privacy, ontwikkelingen
t.a.v. online en loyalty, gebruik en delen van data met derden bv de voedingsapp.
Duurzaamheid en samenwerking in de keten: wanneer neem je als bedrijf initiatief, wanneer
wil of moet je in branche verband acteren; voorbeeldcase Kip van morgen, gebruik
keurmerken.
Onderhandelingspositie in de keten, hoe koopt Albert Heijn in, rol in de keten en eerlijke
handelspraktijken.

PROGRAMMA

9.00-10.00 uur Welkom door en

Gebruik van consumenten data

, Albert Heijn Online en Customer Specific
Marketing

10.00-11.00 uur Verduurzaming in de keten

Merchandising & Sourcing Kip, Vlees, Vis en Vleeswaren en
op Reimer

11.00-12.00 uur Inkoop bij Albert Heijn

Strategic Sourcing & Support en . Legal Council

12.15 Vertrek naar het Albert Heijn Distributiecentrum waar we de lunch gebruiken
gevolgd door een rondleiding in aanwezigheid van ,

14.00 Sluiting



Van:
Verzonden: dinsdag 21 februari 2017 10:34
Aan: )
Onderwerp: RE: Stuurgroep OHP/agro

Kijk.. dat is goed nieuws.

Van:
Verzonden: dinsdag 21 februari 2017 9:35
Aan:
Onderwerp: RE: Stuurgroep OHP/agro
Ja klopt, hoewel ik las dat adjudicator door de industrie zelf wordt betaald...

Van:
Verzönden: dinsdag 21 februari 2017 8:34
Aan:
Onderwerp: Re: Stuurgroep OHP/agro
Ben benieuwd...

,‘-

Gr

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 feb. 2017 om 14:09 heeft ) < @minez.nI> het volgende
geschreven:

Ha en

Net met van FNLI gebeld over stavaza uitwerking geschillenprocedure. Hierbij:
•

• Desalniettemin gaat FNLI nu aan de slag en zullen ze de hoofdlijnen van een procedure
uitwerken. Deze zal snel ( binnen 2 weken) met CBL worden gedeeld. Ook
LTO is aangesloten.

•

•

• Afgesproken dat we over 2 weken nog eens contact hebben om te zien hoe het proces
verloopt en wanneer stuurgroep bijelkaar kan komen.

Verder heeft FNLI een aantal keer persvragen ontvangen over Ahold-Delhaize, maar FNLI
benadrukte daarbij vast te houden aan de afgesproken woordvoeringslijn.
Tot zover, wordt dus weer vervolgd.

Groet,

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoulseweg 73, 2594 AC Den Haag
T: +316 M: nminez.nl
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TER ADVISERING 

 
Aan de Staatssecretaris 
c.c. de Minister 
 
  

 

 

Overleg Initiatiefnota Geurts:" een eerlijke boterham" 

 
 

 Pagina 1 van 4 
 
 

 

 
 

 
Directoraat-generaal Agro en 

Natuur 

Directie Europees Landbouw- en 
Visserijbeleid en 
Voedselzekerheid 

Auteur 

drs.
T 070 

@minez.nl 

 
Datum 

8 december 2016 

Kenmerk 

DGAN-ELVV / 16191343 

 

 

Kopie aan 

 
 
Bijlage(n) 

 

Ontvangen BBR 

 
 

Parafenroute 

  
Aanleiding 

Kamerlid Jaco Geurts heeft in augustus 2014 een initiatiefnota gepresenteerd over 
het versterken van de positie van de primaire producenten in de voedselketen 
onder de titel ’een eerlijke boterham’. Hij maakt daarin een analyse van de 

tekortkomingen in de voedselketen en pleit voor het versterken van de positie van 
de boer in de keten. Daartoe doet hij vijf voorstellen die in dit dossier worden 
toegelicht. Eind oktober 2014 hebben minister Kamp en staatssecretaris Dijksma 
een eerste reactie gegeven op de nota. Vervolgens hebben zes fracties in februari 
2015 in een schriftelijk overleg nadere vragen gesteld aan de minister en 
staatssecretaris en aan de initiatiefnemer. Deze zijn beantwoord in maart 2015 
respectievelijk september 2016. Op verzoek van Jaco Geurts is de initiatiefnota 
geagendeerd tijdens een notaoverleg op 19 december aanstaande van 11.00-
16.30 uur. 
 
Dit dossier raakt de beleidsterreinen van beide bewindspersonen. De minister 
draagt beleidsverantwoordelijkheid voor mededinging en oneerlijke 
handelspraktijken. U draagt verantwoordelijkheid voor het landbouwbeleid in 
brede zin. Er is afgesproken dat u dit notaoverleg bij zal wonen. 
 
Advies 

Jaco Geurts is primair degene die de vragen en de kritiek van de collega-
Kamerleden moet pareren, het is immers zijn initiatiefnota die hij zelf moet 
verdedigen. Uiteraard zal tijdens het overleg ook uw mening gevraagd worden en 
dat zal naar verwachting vooral over twee punten gaan, namelijk over oneerlijke 
handelspraktijken en over mededinging. 

Paraaf 
dr

Paraaf 
mr drs

Paraaf 
mr 

Medeparaaf 
DGAN 
 

Medeparaaf Medeparaaf 

BBR-paraaf 
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Directoraat-generaal Agro en 

Natuur 

Directie Europees Landbouw- en 
Visserijbeleid en 
Voedselzekerheid 

 
Kenmerk 

DGAN-ELVV / 16191343  
. Daarnaast heeft de TK tijdens de 

begrotingsbehandeling een motie van Geurts c.s. aangenomen die de regering 
onder andere verzoekt om proactief te pleiten voor verduidelijking  en verruiming 
van de mededingingsregels. 
 

- Oneerlijke handelspraktijken 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
Ingezette beleidslijn mededinging 

  
 

 
 

  
 

 
  

o  
.  

o  
 
 

. 
 De voorkeur van alle partijen uit de stuurgroep gaat uit naar het verder 

uitdenken van het proces van de geschilbeslechting onder de stuurgroep. 
Hierbij wordt verder nagedacht over hoe de anonimiteit kan worden 
gewaarborgd en wie in het uiterste geval over een dispuut kan beslechten. 

  
. De wens 

van alle partijen in de stuurgroep is nu  deze afspraken uit 
te kunnen werken. In januari komt de stuurgroep weer bij elkaar waarbij 
het voorstel van FNLI en CBL wordt besproken. 
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Kenmerk 

DGAN-ELVV / 16191343  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Mededinging  

U kunt aangeven dat EZ een voortrekkersrol neemt als het gaat om ruimte 
creëren voor duurzaamheidsinitiatieven en het stimuleren van innovatie. De 
innovatieve en duurzame boeren zullen hiervan profiteren.  

 
 

  
 
Verruiming is onderdeel van de recent aangenomen motie Geurts welke door u als 
’ondersteuning van beleid’ is gekwalificeerd.  

 
  

 
Gaarne uw mening over uw standpunt en ook op dit punt lijkt contact met de 
minister nuttig.  
 
Overigens heeft de regering de afgelopen tijd al het nodige gedaan, zoals het 
aanpassen van de beleidsregel mededinging en duurzaamheid en gesprekken met 
de Europese Commissie over deze materie. Tot slot is een wetsvoorstel in 
voorbereiding dat aan duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijfsleven algemene 
gelding kan geven. 
 
Kernpunten 

Geurts betoogt dat de marktverhoudingen in de voedselketen in toenemende 
mate ongelijk zijn met aan de ene kant duizenden boeren en aan de andere kant 
nog maar een paar supermarkten. Dit leidt tot veel marktmacht bij de 
supermarkten en tot prijsdruk op landbouwproducten waardoor de inkomens van 
boeren onder druk komen te staan. Gevolg is volgens Geurts dat de diversiteit van 
het voedselpakket kleiner wordt en dat er minder geïnnoveerd wordt in de 
levensmiddelenindustrie. Hij bepleit eerlijke verhoudingen in de keten zonder aan 
te geven wat eerlijk is. De vorig jaar afgesloten pilot ‘eerlijke handelspraktijken’ 

waarin partijen in de keten vrijwillig samenwerkten, vindt hij te vrijblijvend en niet 
effectief. Daarom moet er een (overheids-)toezichthouder komen met een stevig 
mandaat, zo mogelijk een ‘adjuducator’ naar bestaand Engels model. Verder vindt 
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Directoraat-generaal Agro en 

Natuur 

Directie Europees Landbouw- en 
Visserijbeleid en 
Voedselzekerheid 

 
Kenmerk 

DGAN-ELVV / 16191343 Geurts de mededingingsregels veel te streng voor samenwerkingsverbanden in 
de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld voor de producenten- en brancheorganisaties 
die door de EU worden gepromoot.   
 
Geurts komt uiteindelijk tot vijf beslispunten: 

1) Stel een onafhankelijke toezichthouder aan op oneerlijke 

handelspraktijken in de voedselketen;  

 

   
2) Voeg de uitzonderingsbepaling op mededinging van art 43 EU-

Verdrag/art. 209 van de GMO toe aan de Nederlandse 

mededingingswet;  

. 
3) Maak duidelijk wat producentenorganisaties  en 

brancheorganisaties mogen in het kader van mededinging; 
 

  

4) Doe onderzoek naar de inkoopmacht van supermarkten; 
 

 

  
5) Ondersteun investeringen in nieuwe voedingsmiddelen en 

verdienmodellen,  

 
 
In bijgaand dossier treft u over elk beslispunt een fact sheet . Dit dossier is 
voorbereid in samenwerking met de directie Mededinging en Consument. 
 

 
 
ELVV  
 



Van:
Verzonden: donderdag 8 december 2016 15:43
Aan: @cbl.nl; @lto.nl’
CC:

Onderwerp: RE: Besluitenlijst stuurgroep 30 novemberji. en woordvoeringslijstje
Bijlagen: BeantwoordingslijnAholdDelhaize.docx; DOM US-#16190478-vl-

Besluitenljst_stuurgroep._eerlijke_handelspraktijken_agrofood.DOCX

Beste allen,

Dank voor jullie opmerkingen. Bijgevoegd de besluiten die in volgende vergadering vastgesteld kunnen worden en
het spreeklijntje m.b.t. Ahold Delhaize. De casus is gisteren bij AO Landbouwraad niet aan de orde gekomen;
mogelijk wel op 19 december bij het debat over de initiatiefnota Geurts over ‘de eerlijke boterham’, ook met de
staatssecretaris overigens.

Groet,

0
Directie Mededinging en Consumenten -

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
T: +316 M: ©minez.nl

Van: @fnli.nl]
Verzonden: woensdag 7 december 2016 12:23
Aan: @cbl.nl’; @lto.nl’
CC:
Onderwerp: RE: Besluitenlijst stuurgroep 30 november ji. en woordvoeringslijstje

QHi
, de laatste bullet van de beantwoordingslijn zou ik graag aanvullen met:

• De stuurgroep heeft afgesproken om het proces voor het indienen en beoordelen van een klacht nader uit te
werken.

Met vriendelijke groet, -

M06

Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www.nederlandvoedselland.nI

Van: nminez.nl]
Verzonden: dinsdag 6 december 2016 14:38
Aan: ’ @cbl.nl>; @fnli.nl>; ‘

@lto.nl>
CC: @minez.nl>;

@minez.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: Besluitenlijst stuurgroep 30 november ji. en woordvoeringslijstje

Beste stuurgroepleden,

1
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Onderstaand de besluitenlijst n.a.v. onze bijeenkomst van vorige week woensdag. Zie bijgaand ook voorstel voor
beantwoordingslijn bij vragen over Ahold Delhaize. Hoewel we dit niet verwachten, zou dit bijvoorbeeld morgen aan
de orde kunnen komen bij AO Landbouwraad. Graag jullie reactie.

Groet,

Bes/uiten vergadering 30 november2016

Casus Ahold Delhaize en vervolg
• De casus Ahold Delhaize is afgehecht. Er is geen officiële klacht ingediend bij de stuurgroep.
• Voor toekomstige casussen wordt een procedure voor geschilbeslechting/arbitrage ontwikkeld. CBL/FNLI zullen

hiervoor gezamenlijk een voorstel doen.
• Dit voorstel wordt begin 2017 besproken in de stuurgroep.
• Gedurende dit proces wordt zo min mogelijk extern gecommuniceerd.
• EZ zal een (passieve) beantwoordingslijn opstellen m.b.t. eventuele vragen uit de Kamer over de casus Ahold

Delhaize. (zie bijgevoegd).

Ter achtergrondinformatie, de stuurgroep mode, textiel en schoeisel heeft reeds een geschillenprocedure uitgewerkt,
aansluiting is gezocht bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Zie voor meer
informatie: http://eerlijkehandelspraktijk. nl/de-gedraqscode#kaderrecieling

2



Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 12:17
Aan: @cbl.nl’; @lto.nl’
CC:
Onderwerp: AMTF UTP’s

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

3



Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Mededinging en
Consumenten

Behandeld door

@minez.nI

Datum
7 december 2016ve rs 1 ag / 16190478

— Kopie aan

Omschrijving Besluiteni ijst stuurg roep eerlijke handelspraktijken Bijlage(n)

agrofood
Voorzitter

Vergederdatum en tijd 30 november 2016, 09.30 uur - 11.00 uur
Locatie Fokkerzaal, Ministerie van Economische Zaken
Aanwezig (LTO), (CBL),

(FNLI), (EZ)
Afwezig

Casus Ahold Delhaize en vervolg
• De casus Ahold Delhaize is afgehecht. Er is geen klacht ingediend bij de

stuurgroep.
• Voor toekomstige casussen wordt een procedure voor geschilbeslechting

ontwikkeld. CBL/FNLI zullen hiervoor gezamenlijk een voorstel doen.
• Dit voorstel wordt begin 2017 besproken in de stuurgroep.
• Gedurende dit proces wordt niet extern gecommuniceerd over de

voortgang, tenzij de Minister daartoe wordt opgeroepen.
• EZ zal ten behoeve daarvan een (passieve) beantwoordingslijn opstellen

m.b.t. eventuele vragen uit de Kamer over de casus Ahold Delhaize.

Pagina 1 van 1
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Van:
Verzonden: donderdag 8 december 2016 10:09
Aan:

Onderwerp: https://fd.nI/ondernemen/1178775/ahold-delhaize-in-2019-zijn-aIIe-voordelen-
van-fusie-merkbaar

De jacht op besparingen wekt ook wrijving op. De leveranciersorganisatie FNLI wilde een klacht
indienen omdat Ahold Delhaize te veel druk zette om de prijzen te verlagen.

FM: Tot nu toe hebben we alleen met de ruim honderd grotere leveranciers onderhandeld. Voor de kerst zijn
we met iedereen klaar. Daarvoor hebben we een klein kantoortje in Breda geopend en dat gaat dan ook
binnenkort weer dicht. Hetzelfde traject loopt in de VS maar daar zijn we pas in oktober begonnen. Veel
kleinere leveranciers zien het trouwens ook als een kans dat Ahold en Delhaize samen zijn gegaan om meer
te kunnen leveren.

1
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dag

dinsdag 6 december 2016 19:06

RE: Besluitenlijst stuurgroep 30 novemberji. en woordvoeringslijstje

Dank voor je opmerkingen. Ik zal de besluiten/conclusies daarop aanpassen.

Woordvoeringslijntje verder oké?

Gr.

Van: @cbl.nl]
Verzonden: dinsdag 6 december 2016 18:39

( Aan:
‘— Onderwerp: RE: Besluitenhijst stuurgroep 30 november ji. en woordvoeringslijstje

Beste

Dank voor het delen.
Wat mij betreft paar opmerkingen:

- Er is geen klacht ingediend. Niet officieel maar ook niet in-officieel/officieus
-Arbitrage is niet besproken. Dat kan een vorm van geschilbeslechting zijn waar we mogelijk op uit zouden

kunnen komen
- Gedurende het proces wordt niet extern gecommuniceerd over devoortgang (tenzij de Minister iets moet

wellicht maar daar kunnen we dan contact over hebben.

Groet,

1et vriendelijke groet,

070

@passievoorfood
@desupermarkt

Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen ‘Platform Plaza’.

1
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‘de supermatkt centraal in de maatschappij’
geetteen beeldvan de ontwikkelingen in de
levensmiddelenbranche ende werkzaamheden
van het CBL. KIjk hier om naar de onhine brochure te gaan

DISCLAIMER
Dit bericht en de eventuele hijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beooqde ontvanger. Inzage, gebruk en verspreiding van
de nhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien ii niet de beoogde ontvanger of diens gemaclihde bent, dan is
inzage, gebruik en verspreiding deihve niet toeqestan. In geval van nnjuste adressering wordt LI verzocht zo spoedia
rnogelgk contact op te riemen met de afzender van dit bericht en zoigte dragen voor onmiddellijke vwwijclerinq van dit
bericht uit uw systemen. Dt bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de door u ontvangen inhoud
kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.
DISCLAIMER

Van: @minez.nh]
Verzonden: dinsdag 6 december 2016 14:38
Aan: @cbl.nl>; @fnli.nl>; @lto.nl>
CC: @minez.nl>;

@minez.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: Besluitenlijst stuurgroep 30 novemberji. en woordvoeringslijstje

Beste stuurgroepleden,

Onderstaand de besluitenlijst n.a.v. onze bijeenkomst van vorige week woensdag. Zie bijgaand ook voorstel voor
beantwoordingslijn bij vragen over Ahold Delhaize. Hoewel we dit niet verwachten, zou dit bijvoorbeeld morgen aan
de orde kunnen komen bij AO Landbouwraad. Graag jullie reactie.

Groet,

Besluiten vergadering 30 november2016
r

Casus Ahold Delhaize en vervolg
• De casus Ahold Delhaize is afgehecht. Er is geen officiële klacht ingediend bij de stuurgroep.
• Voor toekomstige casussen wordt een procedure voor geschilbeslechting/arbitrage ontwikkeld. CBL/FNLI zullen

hiervoor gezamenlijk een voorstel doen.
• Dit voorstel wordt begin 2017 besproken in de stuurgroep.
• Gedurende dit proces wordt zo min mogelijk extern gecommuniceerd.
• EZ zal een (passieve) beantwoordingslijn opstellen m.b.t. eventuele vragen uit de Kamer over de casus Ahold

Delhaize. (zie bijgevoegd).

Ter achtergrondinformatie, de stuurgroep mode, textiel en schoeisel heeft reeds een geschillenprocedure uitgewerkt,
aansluiting is gezocht bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Zie voor meer informatie:
http://eerlijkehandelspraktijk.nl/de-gedraciscode# kâderregeling

2



Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 12:17
Aan: @cbl.nl’; @lto.nl’
CC:
Onderwerp: AMTF UTP’s

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

3



Van:
Verzonden: zondag 4 december 2016 20:49
Aan:
CC:

)
Onderwerp: Re: Komende week

Ha

Hieronder wat actualiteiten die je in de BR kan noemen.

.

Oneerlijke handelspraktijken
* We hebben afgelopen woensdag ook weer een stuurgroep agro food gehad ikv oneerlijke handelspraktijken
* .
* svz is in ieder geval dat de Ahold Delhaize zaak wordt afgehecht (maw: er wordt geen officiële klacht
ingediend).
* Daarnaast komen CBL en FNLI uiterlijk begin volgend jaar met een gezamenlijk voorstel voor een beter
klachtenproces in de toekomst, met als uitgangspunt dat dit proces komt te hangen onder de stuurgroep.
* hebben we afgesproken om terughoudend te zijn in de communicatie hierover.
Wij zullen wel een spreeklijn voorbereiden (en vooraf aan de stuurgroep sturen) omdat er een aantal debatten is
waarin wij verwachten dat hier vragen over worden gesteld (o.a bij agro)

Gr.

Verstuurd vanaf niijn iPhone
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Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 16:53
Aan:
Onderwerp: RE: Kamerbrief + nota

Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 16:13
Aan: )
CC:

Onderwerp: RE: Kamerbrief + nota

1
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Ha

is akkoord met de brief. Ook met de nota, mits bijgaande aanpassingen worden overgenomen (voor het
gemak heb ik ze geel gemarkeerd).

Ander punt betreft alleen toevoeging om terughoudend te zijn in de communicatie over verdere proces
stuurgroep.

Groet en succes weer!

Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 16:03
Aan:

Q CC:

Onderwerp: RE: Kamerbrief + nota

Met een paar kleine tekstuele aanpassingen ligt hij nu voor bij onze directeur.

Van: )
Verzonden: woensdag 30 november 2016 15:15
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Kamerbrief + nota

Mooi. T.a.v. de brief kleine slag om de arm, van CBL en FNLI nog geen reactie ontvangen. Maar lijkt me alleen
nog nodig om tekst aan te passen als daar principiële dingen uitkomen.

Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 15:09
Aan: )
CC:

• Onderwerp: RE: Kamerbrief + nota

Top! Ik heb de tekst toegevoegd en de opmerking bij de kamerbrief verwijderd.

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 15:06
Aan: )
CC:
Onderwerp: RE: Kamerbrief + nota

Ha

De vorige versie had ik al voorgelegd aan met de toevoeging in geel onderstaand. Denk dat we met de
huidige tekst in de brief wel uit de voeten kunnen, dus die hoeft niet te worden veranderd.

2



OHP’s bespreekbaar te maken. In de stuurgroep zijn ook de gesprekken tussen Ahold Delhaize en haar grootste
leveranciers aan de orde gesteld. Ook zet Nederland op Europees niveau in op het Supply Chain Initiative en de
verdere verbetering daarvan. Voor uw informatie: de stuurgroep is op 30 november 2016 bijeengekomen. Naar
aanleiding van de casus Ahold-Delhaize is afgesproken een procedure voor geschilbeslechting verder uit te werken
en onder de vlag van de stuurgroep een plaats te geven. CBL en FNLI zullen in een nieuwe stuurgroep begin 2017
de contouren van een dergelijke procedure inbrengen.

kijkt er zsm naar.

Gr.

Van: )
Verzonden: woensdag 30 november 2016 14:38
Aan:

Onderwerp: Kamerbrief + nota

Beste allen,

Hierbij stuur ik jullie de meest recente versie van de kamerbrief en nota, met de tekst zoals zojuist besproken
(zonder opmerkingen). Zouden jullie de aanvullingen n.a.v. de stuurgroep willen toevoegen?

Het stuk ligt nu bij mijn MT en gaat daarna door naar de directeur. Mocht het bij jullie in de lijn wijzigingen
opleveren, dan hoor ik dat graag z.s.m. Bedankt!

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 30 november 2016 13:47
Aan: )
CC:
Onderwerp: RE: Kamerbrief + nota

-

Ha

Ik probeerde je nt hierover te bellen. In het kort, graag schrappen van regels niet overnemen ©.

Gr.

Van: )
Verzonden: woensdag 30 november 2016 13:16
Aan:

CC:
Onderwerp: Kamerbrief + nota

Beste allen,

In de bijlage vinden jullie de nota en de kamerbrief. Zoals ik bij heb aangegeven hebben we van
nog opmerkingen gekregen over de bijlage over mededinging en de daaruit volgende opmerkingen in de
oplegnota en de kamerbrief. Ik heb deze wijzigingen in track changes aangegeven. Ik hoor graag zo soedici
mogelijk met wie ik deze wijzigingen kan bespreken. Deze nota en kamerbrief leg ik nu voor aan mijn MT
aangezien hij vanaf 2 uur weg is.

Ik hoor graag van jullie.

Groet,

3



Van:
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 16:17
Aan: )
CC:
Onderwerp: Geannoteerde agenda stuurgroep agrofood 30 november 2016

Ha

FNU aan de lijn gehad net, FNU en CBL hebben besloten morgen casus AHD mondeling toe te lichten. CBL heb ik
helaas niet meer kunnen bereiken, maar bijgaand iig annotatie per agendapunt met daarin nieuwe informatie van
FNLI verwerkt.

Gr.

1. Opening

• Goed om even ontwikkelingen te benoemen sinds vorige bijeenkomst (AHD, daarover later meer, reactie
- EZ in verzamelbrief op motie Gesthuizen, brief FNLI daarover Ook

alvast doorkijkje geven naar laatste agendapunt,

2. Casus Ahold Delhaize en vervolg (o.a. reactie op motie Gesthuizen, motie bijgevoegd)

• CBL/FNLI uitnodigen toelichting te geven op de afhandeling van de casus AHD en hoe het vervolg dient te
worden ingericht.

•

3. Rapport Commissie Veerman (AMTF) (bijgevoegd)

•

.

4. Vervolgafspraken en communicatie

•
.

. 5. W.v.t.t.k. en sluiting

1
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Van:
Verzonden: donderdag 24 november 2016 9:42
Aan: @cbl.nl’; ‘ @lto.nl;
CC:
Onderwerp: Agenda en stukken stuurgroep Agrofood op woensdag 30 november
Bijlagen: 2_MotieGesthuizenKlachtenloket.pdf; 3_RapportVeermanAMTF_en.pdf;

AgendaStuurgroep_Eerljke_Handelspraktijken_Agrofoodsector3oll2ol6.docx

Beste stuurgroepleden,

Bijgevoegd de agenda en stukken voor de vergadering van a.s. woensdag 30 november. Afhankelijk van de
ontwikkelingen wordt mogelijk nog een stuk nagestuurd t.b.v. agendapunt 2 (Ahold Delhaize-casus).

De vergadering vindt plaats bij het ministerie van Economische Zaken in de Fokkerzaal (verg. zaal 4), B-Zuid le
etage.

Tot woensdag!

cGroet,

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
T: +316 M: ©minez.nl

1
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Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Mededinging en
Consumenten

Behandeld door

T 06
©minez.nl

Datumagenda :2016

DGETM-MC/ 16134854

Bijlage(n)
Omschrijving Stuurgroep eerlijke handelspraktijken ag rofoodsector
Voorzitter

Vergaderdatum en -tijd 30 november 2016, 9.30 uur - 11.00 uur
Locatie Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, Fokkerzaal

(verg. zaal 4), B-Zuid le etage
Deelnemers (CBL), (FNU),

(LTO), (EZ), (EZ)

1 Opening

2. Casus Ahold Delhaize en vervolg (o.a. reactie op motie Gesthuizen,
motie bijgevoegd)

3. Rapport Commissie Veerman (AMTF) (bijgevoegd)

4. Vervolgafspraken en communicatie

5. W.v.t.t.k. en sluiting
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Van: @fnli.nl>
Verzonden: maandag 31 oktober 2016 13:13
Aan: @cbl.nl); @lto.nl)
CC:
Onderwerp: reactie FNU op Kamerbrief minister Kamp d.d. 10 oktober 2016
Bijlagen: Reactie FNU brief Kamp motie Gesthuizen OHP.pdf; kamerbrief-over-diverse

moties-en-toezeggingen-op-het-terrein-van-marktwerking-en-mededinging-2.pdf

Aan de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken

Beste allen,

Minister Kamp heeft op 10 oktober jl. een brief aan de Kamer verzonden betreffende “Diverse moties
en toezeggingen op het terrein van marktwerking en
Mededinging.” (zie bijlage). De FNLI heeft naar aanleiding hiervan een brief aan de minister verzonden
met hierin een nuancering van het FNLI-standpunt. In bijlage vinden jullie een afschrift van deze

c.brief.

Met vriendelijke groet/Kind regards,

-

FN LI
T: +31
M: +31

Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www.nederlandvoedselland.nI

fnli.ni voedingvooruit.nl 1 duurzamereten.nI Twitter 1 Linkedln

e-mail disclaimer

1
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Schentkade 50

2595 AR Den Haag

Posibus 96949

2509 5H Den Haag

070 336 51 50

F nfo(djfrili.nI

wwwfnILnI

Ministerie van Economische Zaken

heerH.G.J. Kamp FN II
2500 EK DEN HAAG FEDERATIE NEDERLANDSE

LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE

Betreft Uw reactie op de Gesthuizen over klachtenloket bij ACM

Datum 20 oktober 2016

Excellentie,

Naar aanleiding van uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 10 oktober ji., waarin u

reageert op de motie Gesthuizen over een klachtenloket bij de ACM, brengen wij graag

het volgende onder uw aandacht.

De FNLI begrijpt en heeft zelf ook altijd betoogd dat de ACM, gebruik makend van het

mededingingsrechteljk instrumentarium dat haar ter beschikking staat, slechts een

beperkte rol kan spelen in de aanpak van zogenaamde oneerlijke handelspraktijken,

om redenen die ook in uw brief worden genoemd.

Wij benadrukken echter dat de FNLI tegelijkertijd voorstander is en blijft van een

onafhankelijk meldpunt oneerlijke handelspraktijken, waar bedrijven eventuele

klachten kunnen melden onder de voorwaarde dat de identiteit van de betrokken

bedrijven wordt beschermd.

Een dergelijk meldpunt zou wat de FNLI betreft gehuisvest kunnen worden bij de

ACM, zonder dat het binnen de wettelijke bevoegdheden van de ACM of onder directe

veranbvoordelijkheid van de ACM dient te opereren. Maar een andere huisvesting

voor een dergelijk meldpunt is echter even goed denkbaar.

Van belang is dat de motie Gesthuizen vraagt om een onafhankelijk loket komt waar

oneerlijke praktijken vertronwelijk kunnen worden gemeld. Het gaat dan juist om

praktijken clie veelal buiten het bereik van de Mededingingswet vallen. Een dergelijk

meldpunt kan zowel actief als passief een belangrijke inventariserende rol spelen en de

overheid een beter beeld geven van het al dan niet voorkomen van praktijken die in

strijd zijn met de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken of soortgelijke gedragscodes.

Kenmerkend voor deze praktijken is nu juist dat mogelijke problemen op dit vlak die

zich in de handelsrelaties kunnen voordoen tussen partijen alleen in kaart kunnen

worden gebracht indien een onafhankelijke partij volstrekte vertrouwelijkheicl jegens

de meldende partij kan garanderen.

SÇvk.
ok
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Voor de goede orde informeren wij u dat wij deze verduidelijking van ons stadpunt
ook aan de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken zullen doen toekomen.

(FNLI)

Cc: mw. mr Mededirging en Consumenten
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Van: @fnli.nl>
Verzonden: vrijdag 23 september 2016 1553
Aan: )
Onderwerp: Brief m.b.t. Klacht Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken
Bijlagen: Klacht Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken.pdf

Geachte mevrouw ,

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die vandaag aan Ahold Delhaize is verzonden.

Met vriendelijke groet,

FNLI Secretariaat
T: 070
1: fnli.nJ 1 voedincivooruit.nl 1 duurzamereten.nl 1 Twitter 1 Linkedln

email disclaimer

Heeft u zich al aangemeld voor de FNLI .laarbijeenkomst op 13 oktober? Kijk hier voor het
programma en meer into!

1
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Schenkkade 50

2595 AR Den Haag

Postbus 96949

2509 JH Den Haag

1 0/03365150

E inlo@fnIi.nl

j www.InIi.nI

Ahold Delhaize

T.a.v. de heer F F’l II
Postbus 3000

________________________

1flnt-TA 7A ATJrAK FEDERATIE NEDERLANDSE
LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE

Betreft Klacht Stuurgroep Eerlijke Handelsprakjken
Datum 23 september 2016

Geachte heer

Uw brief d.d. 13 september ii. hebben wij in goede orde ontvangen, waarvoor dank

Wij begrijpen goed dat de fusie tussen Ahold en Delhaize Groep in sonmilge gevallen veranderingen
met zich mee zou kunnen brengen voor de relatie met haar leveranciers. Het is dan goed om van u te
vernemen dat Ahold Delhaize zich, in de gesprekken die zij op dit moment met leveranciers voert, zal
houden aan geldende wettelijke verplichtingen en zich bovendien conformeert aan de bepalingen uit
de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken.

Tegelijkertijd is het zo dat de FNLI .- in wcerwil van deze toezeggingen - signalen heeft ontvangen dat
er mogelijk toch sprake is van inbreuken op bepalingen uit deze Gedragscode.

In de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken d.d. 14september ji. heeft de FNLI daarom toegezegd om
op een objectieve wijze vast te zullen stellen of bovengenoemde signalen al dan niet onderbouwd
kunnen worden. Daartoe is een zorgvuldige procedure ontwikkeld met

De resultaten van dit onderzoek, zodra beschikbaar, zullen wij als eerste delen met mevrouw
, die ons enkele dagen geleden hierover heeft benaderd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke ‘groet,

Cc:
Mw. (EZ), (FEVIA), (BABM, (FoodDrinkEurope,

(AIM), (Delhaize BeLux), Albert Heijn)

K.VK,

Bank
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Stuurgroep aedrascode eerlijke handelspraktijken acirofoodsector

Agenda overleg woensdag 14 september 2016 van 14.30-16.00u

Plaats: Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, vergaderzaal 23 (Jurgenszaal), iste etage, Den
Haag

1. Stand van zaken

• Laatste ontwikkelingen
- Terugkoppeling van het AO Marktwerking en Mededinging op 30 juni jI. en het VAO op
7 juli jl.
- Moties en Kamervragen
- Bericht in de Volkskrant: Ahold Delhaize in gesprek met leveranciers over
prijsverlagingen
-

- Brief FNLI d.d. 5 september 2016

2. Bespreken ideeën van de respectievelijke stuurgroepleden t.a.v. het vervolg op de pilot

3. Vervolgafspraken

4. W.v.t.t.k.
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Van: )
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 14:37
Aan:
Onderwerp: EW: Brief FNU
Bijlagen: Brief FNU 13092016.pdf

Van: @aholddelhaize.cornl
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 13:42
Aan:
CC:
Onderwerp: Brief FNLI

Geachte mevrouw ,

Hierbij treft u ter informatie de brief aan die wij heden naar de FNLI, de Nederlandse organisatie van
levensmiddelenfabrikanten, hebben gestuurd.

Met vriendelijke groet! Kind regards,

M+31 (6)
E naholddelhaize.com
A
Provincialeweg 11, 1506 MA

Zaandam, The Netherlands

R=-----—
DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is
unauthorized. 1f you have received this e-mail in error, please notify the sender by telehone or e-mail and delete the
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shali be liable for consequences
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this
email is intended to create any legal obligation, the obligation shall bind only the contracting entity and not any other
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.
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T”

Ahold
Delhaize

FNLI
T.a.v. de heer
Schenkkade 50—
2595 AR Den Haag

Zaandam, 13 september 2016

Geachte heer

Dank voor toezenden van een kopie van de brief die u op 5 september ji. via mevrouw
van het ministerie van Economische Zaken aan de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken

heeft gestuurd.

Hoewel de brief gericht is aan de Stuurgroep, neem ik de vrijheid namens Ahold Delhaize
rechtstreeks een eerste reactie naar u te sturen. Ik hecht eraan een aantal relevante zaken die
verband houden met eerdergenoemde brief onder uw aandacht te brengen.

Als retailer praten we jaarlijks met onze leveranciers over inkoopcondities. Dit jaar hebben deze
individuele gesprekken met een beperkt aantal van onze leveranciers een bijzondere dimensie.
Door de fusie van Ahold en Delhaize Groep is er één nieuwe onderneming ontstaan: Ahold
Delhaize. Het is deze nieuwe onderneming die momenteel de gesprekken voert met een
beperkt aantal (ca. 100) grote, internationale A-merk leveranciers.
Ahold Delhaize houdt zich aan haar wettelijke verplichtingen, alsook aan de commitments die
we daarbovenop vrijwillig zijn aangegaan. We doelen dan op de Europese code voor eerlijke
handelspraktijken. Overigens zijn helaas lang niet alle leveranciers waarmee Ahold Delhaize op
dit moment in gesprek is, aangesloten bij dit initiatief.

Een goede relatie met onze leveranciers is voor ons van wezenlijk belang. Veel relaties gaan al
tientallen jaren terug. Wij kopen voor onze klanten producten in. Leveranciers kunnen op hun
beurt via retailers de consument bereiken. Daarbij is de kunst een productaanbod te creëren
dat zich onderscheidt in ruime keuze, vernieuwing, kwaliteit, duurzaamheid en prijs. Alleen zo
kunnen we als retailer onze bestaande klanten blijvend goed bedienen en nieuwe klanten
verleiden om bij ons hun boodschappen te gaan doen.

De fusie heeft tot gevolg dat we gedetailleerd inzicht verkrijgen in de inkoopcondities van Ahold
en Delhaize, waaronder inkoopprijzen. Tegen deze achtergrond constateren we dat dezelfde
en/of vergelijkbare producten op inkoopniveau regelmatig verschillen in inkoopprijs. Voor dit
door de leverancier gehanteerde prijsverschil bestaat geen logische verklaring.

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Registered Office: Zaandam 1/2
Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam Trade Register
P.O. ING Bank Amsterdam IBAN:
The Netherlands
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c Ahold
O Delhaize

Deze praktijk wordt ook wel ‘territiorial supply constraints’ genoemd. Het gaat daarbij om de
kunstmatige verdeling van de Europese interne markt, doorgaans langs nationale grenzen.
Dit is een doorn in het oog van de Europese Commissie, die waakt over het Vrije verkeer van
goederen en recentelijk een mededingingsonderzoek aankondigde tegen een grote leverancier.
De Benelux Unie kondigde vorig jaar november aan deze praktijk tot een halt te willen brengen’.
Het is belangrijk om vast te stellen dat deze praktijk leidt tot kunstmatige prijsopdrijving van
goederen, ten nadele van retailers en uiteindelijk de consument.

Vriendelijke groet,

Procurement Integration Ahold Delhaize

Cc:
Mw. Mr Mededinging en Consumentenzaken Ministerie EZ

FEVIA

BABM

FoodDrinkEurope

AIM

Delhaize BeLux

Albert Heijn

1

1 http:f/www. benelux.int/nI/nieuws/benelux-economieministers-willen-transparantie-over
territoriale—
leveringsbeperkinpen-de-detailhandel
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Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Mededinging en
Consumenten

Behandeld door

T 06
@minez.nl

Datum

agenda :::2o16

DGETM-MC/ 16134854

Bijlage(n)

Omschrijving Stuurg roep eerlijke handelspraktij ken agrofoodsector
Voorzitter

Vergaderdatum en -tijd 14 september 2016, 14.30 uur - 16.00 uur
Locatie Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, Jurgenszaal

(verg. zaal 23), B-Zuid le etage
Deelnemers (CBL), (FNLI),

(LTO), (EZ), (EZ)

1. Opening

2. Laatste ontwikkelingen
a. Casus Ahold Delhaize (brief FNLI en Kamervragen,

bijgevoegd)
b.
c. Moties Gesthuizen en Van Gerven (bijgevoegd)

3. Vervolgafspraken

4. W.v.t.t.k. en sluiting

Ter info meegestuurd: Kamerbrief over evaluatie pilots gedragscode eerlijke
handelspraktijken
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Van:
Verzonden: donderdag 8 september 2016 15:36
Aan: )
Onderwerp: FW: Herinnering beantwoording Kamervragen over “Het bericht dat Ahold na de

fusie met Delhaize leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat betalen”

T..

Van:
Verzonden: donderdag 8 september 2016 15:32
Aan:
Onderwerp: RE: Herinnering beantwoording Kamervragen over “Het bericht dat Ahold na de fusie met Delhaize
leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat betalen”

Prima wat mij betreft.
Grt

Van:
Verzonden: donderdag 8 september 2016 15:29
Aan:
Onderwerp: RE: Herinnering beantwoording Kamervragen over “Het bericht dat Ahold na de fusie met Delhaize
leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat betalen”

Beste

Volgende week woensdag 14 september vindt nog een stuurgroep agrofood plaats, waarvan we de uitkomsten
nog willen kunnen meenemen in de beantwoording.

Beantwoording zou dan 14 september nog wel de lijn in kunnen of, als er hele gekke dingen uit de stuurgroep
komen, een uitstelbriefje.

Als we de l4 aanleveren, dan zijn we nog op tijd, toch?

Gr.

Van: Namens
Verzonden: donderdag 8 september 2016 9:26
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Herinnering beantwoording Kamervragen over “Het bericht dat Ahöld na de fusie met Delhaize
leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat betalen”

Beste collega’s,

De deadline voor de beantwoording van de Kamervragen is 15 september (Deiphi 5729).

Hierbij het verzoek om de antwoorden zo snel mogelijk de lijn in de sturen, zodat ze alsnog snel in de
Kamer zijn. Als dit niet mogelijk is, dan moet deze week een uitstelbrief met de reden van vertraging en een
termijn waarbinnen de vragen wel beantwoord worden naar de Kamer worden gestuurd. Redenen van
vertraging kunnen zijn: nog lopende interdepartementale afstemming, onderzoek dat nog niet gereed is,
reactie van toezichthouder of belangenorganisatie is nog niet ontvangen enz. Deze uitstelbrief moet je zelf
maken. Een voorbeeld hiervan is bijgevoegd.

1
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Worden vragen niet op tijd beantwoord en is er geen uitsteibrief gestuurd, dan moet de bewindspersoon
hierover mondeling uitleg geven aan de Tweede Kamer. Deze situatie willen we voorkomen.

Mochten er vragen zijn, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

NB: mocht het zo zijn dat je inmiddels de brief al de lijn in hebt gestuurd of met een BBR-adviseur een
andere afspraak hebt gemaakt over de beantwoording, dan kun je deze mail als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

en
Parlementaire aangelegenheden
Bureau Bestuursraad
(s.v.p. reacties, vragen en opmerkingen mailen naar: @minez.nfl

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag 1 8-passage - 2e etage
Postbus 20401 1 2500 El< 1 Den Haag

T0703

Van: ©minez.nl]
Verzonden: donderdag 8 september 2016 3:30
Aan:
CC:
Onderwerp: Herinnering beantwoording Kamervragen over “Het bericht dat Ahold na de fusie met Delhaize
leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat betalen”

Geachte mevrouw/heer,

Binnenkort verstrijkt in Delphi de termijn voor de beantwoording van de Kamervragen met als onderwerp
“Het bericht dat Ahold na de fusie met Delhaize leveranciers met terugwerkende kracht minder gaat
betalen”.

Deze Kamervragen staan in Deiphi op uw naam. U wordt verzocht de benodigde actie te ondernemen voor
de beantwoording van de vragen véér het verstrijken van de termijn.

link naar detailrapport.

Met vriendelijke groet,
Delphi

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwij deren.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voör schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
• are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.

2



The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

Bij deze de brief...

Gr.

vrijdag 26 augustus 2016 9:36

FW: Ahold Delhaize
ADstart_N L.pdf

Van: @aholddelhaize.com]
Verzonden: donderdag 25 augustus 2016 17:49
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Ahold Delhaize

0 Beste ,

Bijgaand stuur ikje de door jou gevraagde brief aan Albert Heijn leveranciers die zij in het kader van de
fusie Ahold Delhaize hebben ontvangen om hen te informeren over de officiele start van Ahold Delhaize.
Dat zijn overigens niet per se alleen kleine leveranciers.
Ca 1300 leveranciers in binnen- en buitenland (engelse versie....) hebben deze brief ontvangen.

We vragen je deze brief voor je eigen informatie te gebruiken en hem niet in- of extern te verspreiden.

Bel gerust als je nog vragen hebt.

Groet,

Public Affairs Global Support Office & Netherlands

T
+31(0)6
W aholddelhaize.com
A
Provincialeweg 11, 1506 MA

Zaandam, The Ntherlands

1
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Op 25augustus2016 11:37 schreef @rninez.nl>:

Beste en

Dank voor het leuke gesprek gisteren en de toegestuurde informatie. Hierbij mijn contactgegevens:

Directie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

C T: +316 M: ©minez.nl

Verder vroeg ik me nog af of jullie de brief van Ahold-Delhaize aan de 2000 ‘kleinere leveranciers’ zouden kunnen
delen? Uiteraard alleen voor eigen beeldvorming, deze zullen we niet verder verspreiden.

Dank ook voor het aanbod voor een bedrijfsbezoek. Lijkt ons zeer interessant en we komen er nog op terug met
een voorstel voör onderwerp/thema.

Hartelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 25 augustus 2016 9:03
Aan:
Onderwerp: FW: Ahold Delhaize

Van: aholddelhaize.com]
Verzonden: donderdag 25 augustus2016 8:58
Aan:
CC:
Onderwerp: Ahold Delhaize

Geachte mevrouw ,
2



Dank voor de tijd die u en de heer dinsdag hebben vrij gemaakt voor een
kennismakingsgesprek met en ondergetekende.

Zoals beloofd zou ik u over en aantal onderwerpen nog nadere informatie sturen die u
onderstaand en in de bijlage ontvangt.

Benelux

Bijgaand een link naar het persbericht van Detailhandel Nederland over het versterken van de
interne retail markt in de Benelux zoals afgesproken tussen de premiers van Nederland, België en
Luxemburg in april 2015.
http:I/www.detailhandel.nT/nieuwsl2ül 5/558/Beneluxakkoord:%20Makkeliiker%20kopen%2Oen%2
Overkopen%2Oin%20Benelux.html

Als international bedrijf actief in acht Europese landen, waarvan zeven lid van de EU, hebben wij
een groot belang bij het goed functioneren van de interne markt. In de praktijk betekent dit m.n.
het sourcen en verkopen van producten over de grenzen alsmede het grensoverschrijdend
openen van (web)winkels. Hierdoor kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn met een
breed aanbod tegen een goede prijs.

Onder bovengenoemd Benelux initiatief is tevens aangekondigd dat er nader studie wordt gedaan
naar territoriale leveringsbeperkingen door fabrikanten. Een link naar het bericht hierover treft u
onderstaand aan.

http://www.benelux.int/nl/nieuws/benelux-economieministers-willen-transparantie-ovér-territoriale
Ieverincjsbeperkinqen-de-detailhandel

In dat verband wijs ik u tevens op een recent onderzoek dat de Europese Commissie onlangs is
gestart naarAB lnbev.

http:l/europa.eu/rapid/press-release IP-16-2361 nI.htm

Eerlijke handelsrelaties
Op 25 juli ji is Ahold Delhaize als één nieuwe ôrganisatie van start gegaan. Dit is een natuurlijk
moment om in gesprek te gaan met onze leveranciers. In plaats van twee bedrijven met eigen
afspraken met leveranciers, zijn we nu namelijk één bedrijf.

Circa 100 van de grootste, internationale leveranciers in de Benelux hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen. De focus in deze individuele gesprekken ligt op het in lijn brengen van
inkoopcondities, waar prijs er één van kan zijn.
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Ahold Delhaize houdt zich aan de wettelijke verplichtingen, alsook aan de commitments die we
daarbovenop vrijwillig in de gedragscode eerlijke handelsrelaties met elkaar zijn aangegaan.

Wij zijn via onze brancheorganisaties vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de
gedragsregels zowel in Nederland als in Brussel. Wij onderschrijven de code voor al onze
supermarktactiviteiten in de EU.

Bij de hierboven genoemde gesprekken met onze ca 100 grootste internationale leveranciers in
de Benelux voeren wij geen gesprekken met boeren en tuinders.

Voor Albert Heijn sprekende staat samenwerking in de (vers)keten en betere verwaarding van
versproducten centraal in het beleid.

Eind 2013 is er op initiatief van LTO Nederland en Albert Heijn een studie uitgevoerd door EFMI
Business school die inzicht biedt hoe de verschillende ketenpartijen in de versketen door
samenwerking meerwaarde kunnen creëren voor de Nederlandse consument, ruimte kunnen
bieden voor goede financiële verwaarding en de keten verder kunnen verduurzamen. Het rapport
treft u ter informatie bijgaand aan.

Bedrijfsbezoek

Graag horen wij van u waar de interesse naar uitgaat mbt een mogelijk bedrijfsbezoek van u en
uw directie.

Is het tevens mogelijk de contactgegevens van de heer te ontvangen?

Nogmaals dank voor uw interesse en tijd. Mochten er vragen zijn, laat u dat dan gerust weten.

Groet, mede namens

Public Affairs Global Support Office & Netherlands
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T

+31 (0) 6

W aholddelhaize.com

A

Provincialeweg 11, 1506 MA

Zaandam, The Netherlands

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is
unauthorized. 1f you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shail be liable for consequences
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this
email is intended to create any legal obligation, the obligation shali bind only the contracting entity and not any other
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
i de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is
unauthorized. 1f you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shail be liable for consequences
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of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this
email is intended to create any lega) obligation, the obligation shali bind only the contracting entity and not any other
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.
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 Postbus 3000, 1500 HA Zaandam 
Bezoekadres: Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam 

Telefoonnummer 088 659 2392 

 
 

 
 
 

Datum 
 
 

25 juli 2016 
 

Beste leverancier, 
 
Een nieuwe onderneming ziet vandaag het licht: Ahold Delhaize. Via deze brief wil ik u 
informeren over de officiële start van Ahold Delhaize. Daarnaast wil ik u hartelijk danken voor 
de samenwerking en steun als leverancier. 
 
Voor een goed overzicht van al onze activiteiten en regio's kunt u terecht op onze nieuwe 
website www.aholddelhaize.com. 
 
De strategische keuze voor Ahold Delhaize spreekt volgens ons voor zich. Onze nieuwe 
onderneming biedt: 
 
1. onze klanten een superieur aanbod; met verbeterde keuzes als het gaat om producten, 

diensten en boodschappen doen – in de winkel en online (omni-channel); 
2. versnelling en versterking van onze lokale merken: supermarkten, gemakswinkels, 

speciaalzaken en online; 
3. erkende expertise in vers, A-merken, eigen merken en innovatie; 
4. complementaire culturen, vergelijkbare waarden en een gedeelde sterke focus op de 

klant. 
 
Ahold Delhaize bouwt verder aan haar sterke lokale merken, wereldwijd en ook in de Benelux. 
 
We zien talloze mogelijkheden om samen verder te groeien, te leren en te innoveren.  
Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij ons bedrijf om ook uw ideeën met 
ons te bespreken. 
 
Er liggen mooie nieuwe kansen in het verschiet. Samen met u werken we graag verder aan 
de toekomst van food retail! 
 
Hartelijk dank, wij kijken uit naar onze verdere samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, namens Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, 

EVP Merchandising & Sourcing Albert Heijn  

http://www.aholddelhaize.com/
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Van:
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2016 12:39
Aan:
CC:
Onderwerp: ahold delhaize in ACM overleg

Hoi ,

Minister zei vanmorgen in de bewindspersonenstaf dat hij onderstaande directiebijdrage mogelijk ook vanmiddag
in gesprek met ACM wil bespreken.

Groeten,

2 Ahold Delhaize in gesprek met leveranciers over prijsverlagingen
Media (o.a. Volkskrant, NOSnI en nni) berichten deze week over heronderhandelingen van de nieuwe

supermarktcombinatie Ahold Delhaize met zijn leveranciers over contracten, prijzen en leveringsvoorwaarden. De
vraag rijst of Ahold Delhaize zich hierbij houdt aan de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken. MC houdt vinger
aan de pols en spreekt op 23 augustus met Ahold Delhaize. Voorts zal de casus worden besproken met de
verschillende brancheorganisaties tijdens een bijeenkomst op 14 september van de stuurgroep agrofood. Daar zal
ook gesproken worden

en de motie van het Lid Gesthuizen (SP) waarin wordt
verzocht om een éénjarige pilot te houden met een klachtenloket bij de ACM waar ondernemers anoniem kunnen
klagen. Naar verwachting zal het Lid Gesthuizentevens Kamervragen stellen naar aanleiding van de
berichtgeving over Ahold Delhaize.
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Van: @fnli.nl>
Verzonden: dinsdag 16 augustus 2016 15:57
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Bericht over Ahold Delhaize

Beste ,

Wat wij weten, weten wij uit de vakpers (Distrifood hadde primeur) en de algemene pers. Onze
reactie, gevraagd naar commentaar, is dat wij ervan uitgaan dat Ahold Delhaize zich houdt aan de
gedragscode van het Supply Chain Initiative. Als het zo is dat Ahold Delhaize lopende contracten
eenzijdig zou willen wijzigen of condities met terugwerkende kracht zou willen aanpassen, dan zou dat
in strijd zijn met de gedragscode.

Met vriendelijke groet,

M 06

Van: @minez.nll
Verzonden: dinsdag 16 augustus 2016 14:23
Aan: @cbl.nl>; @fnli.nl>;

@lto.nl>
CC: @minez.nl>; @minez.nl>
Onderwerp: Bericht over Ahold Delhaize

Beste stuurgroepleden,

Ik las vandaag op nu.nl en in de Volkskrant een bericht over vermeende eenzijdige prijswijziging met
terugwerkende kracht door Ahold Delhaize:

http : //www.volkskrant. nl/economie/rlan-van-ahold-delhaize-om-minder-aan-leverancjers-te-betalen-schendt
ciedragscode’’a4358331f
httî ://www. nu. nl/economie/4307721/gefuseerd-ahold-delhaize-breekt-gedragscode. html

Zouden jullie ons daar over kunnen informeren, zodat wij daar de Minister over kunnen voorbereiden als hij daar
op aangesproken wordt?

Alvast bedankt.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Minitetie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Directoraat-generaalDep. VERTROUWELIJK Bedrijfsleven & hinovatje
Aan de Minister Directie Topsectoren en

Industrlebleld

Auteur

T 070
rnInez.nI

Datum
18 februari 2016

fl Ota Kenmerk
bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van DG8 TOP! 16025901
Koninklijke Ahold NV.

Kopie aan

Parafenroute
Djqjtaa!kko18-O2-2O16 Dioltep! akkoord 18-02-2016 Paraaf 8jlage(n)

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

OORJLj

Aanleiding
Koninklijke Ahold N.V. heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht om bestendiging
van haar predicaat Koninklijk in het kader van een voorgenomen fusie van het
bedrijf met het Belgische Delhaize Group N.V./S.A, en de gewenste verandering
van de statutaire naam in [Koninklijke] Ahold Delhaize N.V.

Advies
U kunt kennIs nemen van de nota.

Kernpunten
• Koninklijke Ahold N.V. en het Belgische Delhaize Group NV/SA hebben in

2015 bekend gemaakt te willen fuseren. Het is de bedoeling de fusie
medio 2016 in juridische zin van kracht te laten worden.

• Ahold heeft de Koning verzocht haar Koninklijke predicaat na de fusie te
mogen continueren.

• Op basis van advies van EZ heeft de Koning besloten, dat er geen bezwaar
is tegen bestendigirig van het predicaat na de fusie met Delhaize.

• Het Koninklijk Huis zal Ahold binnenkort hierover informeren.0

D Directie Topsectoren en Industriebeleid

— Ontvangen OOR

2. 3
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Van: @dkh.nl>
Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 9:25
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: advies betreffende verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van

Koninklijke Ahold N.V.

Beste
Nogmaals dank voor dit advies; ik laat jullie alvast per mail weten dat de Koning inmiddels heeft besloten dat er
geen bezwaar is tegen bestendiging van het predicaat. Wij zullen dit formeel aan Ahold laten weten.
Vriendelijke groet,

Dienst van het Koninklijk Huis
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK ‘s-Gravenhage
+31 70
www.koninklijkhuis.nI

Oorspronkelijk bericht
Van: @minez.nl]
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 10:39
Aan:
CC:
Onderwerp: advies betreffende verzoek bestendiging predicaat Koninklijk ten aanzien van Koninklijke Ahold N.V.

Geachte heer

In de bijlage vindt u het advies betreffende het verzoek voor bestendiging van het predicaat Koninklijk ten
aanzien van Koninklijke Ahold N.V., zoals dit is getekend door Economische Zaken.
De papieren versie wordt u per post toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken
DG B&I, Directie Topsectoren en Industrie Beleid ©minez.nl
tel: 070
Aanwezig: maandag (hele dag), dinsdag en donderdag (tot 13:00 uur)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

1

EskiS
Getypte tekst
45

EskiS
Getypte tekst



Dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en diegene die toestemming
hebben dit bericht te lezen. Gebruik door onbevoegden is verboden. Dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en
binnen het bereik vallen van een wettelijke geheimhoudingsplicht. Indien U het bericht ten onrechte hebt
ontvangen, wordt U verzocht ons daarover per ommegaande te informeren, en de e-mail (en bijlagen) — zonder
van de inhoud kennis te nemen — onmiddellijk te verwijderen.

This e-mail (and its attachments) is intended exclusively for the addressee(s) or those authorized by the recipient.
Use by anyone other than the authorized recipient is prohibited. This e-mail may be confidential, legally privileged
or exempt from disclosure. 1f you have received this e-mail by mistake, please notify us by return of mail and
delete the message (and its attachments) — without taking note of its contents — immediately.

p2510_1625u 109
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Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en
Industriebeleid

Ken merk
DGBI-TOP / 16014117

bestendiging is daarom positief.

Toelichting
De regels betreffende het toekennen, vervallen en bestendigen van het recht
tot voeren van het predicaat “Koninklijke”, zijn vastgelegd in de Koninklijke
Beschikkingen van 15 augustus 1988, nr. 33 (richtlijnen) en 34 (bijzondere
voorwaarden), Staatscourant 1988, 193, aangevuld bij KB van 8 december
2004, nr. 9, Staatscourant 2004, 240.
Er is sprake van een grensoverschrijdende juridische fusie; dit is een fusie
tussen een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap en een
kapitaalvennootschap opgericht naar het recht van een andere lidstaat van de
EU. Dit is geregeld in de Wet Grensoverschrijdende Fusies van 2008.
Bij een juridische fusie gaat het vermogen van één of meer verdwijnende
vennootschappen (in dit geval Delhaize) onder algemene titel over op een
bestaande (of nieuwe) verkrijgende vennootschap (in dit geval Ahold). De
verdwijnende vennootschap houdt bij de fusie van rechtswege op te bestaan.

• Ahold is na de fusie de grootste partij, zowel wat betreft de omzet en de
nettowinst over de afgelopen jaren als het marktaandeel van de partijen. Ook
in de naam wordt Ahold als eerste genoemd.

• Ahold Delhaize wordtna de fusie de vierde grootste speler in Europa en de
vijfde in de Verenigde Staten, met 375 duizend medewerkers en 6500 winkels
in de Verenigde Staten en Europa, en een gezamenlijke omzet van 54 miljard
eu ro.

• Door het voortbestaan van Koninklijke Ahold wijzigt niets aan de statutaire
vestiging in Zaandam en blijft de topholding een Nederlandse naamloze
vennootschap. Het bedrijf zal ria de fusie voornamelijk onder Nederlandse
leiding komen te staan en het hoofdkantoor (waar het bestuur zetelt) zal in
Nederland gevestigd zijn.

• Koninklijke Ahold is opgericht naar Nederlands recht en is statutair gevestigd
te Zaandam. Koninklijke Ahold heeft aangegeven — in het kader van de fusie —

de statuten te willen wijzigen en daarbij onder andere haar naam te willen
wijzigen naar [Koninklijke] Ahold Delhaize N.V. Een dergelijke naamswijziging
verandert de nationaliteit van de vennootschap en de plaats van de statutaire
zetel niet.

• Het advies is getoetst door WJZ.

, directie Topsectoren en Industriebeleid
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Paleis Noordeinde
t.a.v. dhr.
Postbus 30412
2500 GK DEN HAAG

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en
Industriebeleid

Bezoekadras
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 60 Den Haag

00000001003214369000

Datum
Betreft Bestendiging predlcaat Koninklijke Ahold NV.

Geachte heer

Op 20 november 2015 heeft u de directie topsectoren van het ministerie van
Economische Zaken (EZ), verzocht advies uit te brengen betreffende
bestendiging van het predicaat Koninklijke ten aanzien van Koninklijke Ahold N.V.
Op 17 november 2015 heeft Koninklijke Ahold N.V. deze bestendiging verzocht in
het kader van een voorgenomen fusie tussen het bedrijf met het Beigische
Deihaize Group NV/SA en de gewenste verandering van de statutaire naam in
[Koninklijke] Ahold Delhaize N.V.

Om u te kunnen adviseren zal eerst het juridisch kader omtrent het predicaat
“Koninklijke” uiteen gezet worden, vervolgens de feiten in verband met de fusie,
gevolgd door het advies.

JURIDISCH KADER
De regels betreffende het toekennen, vervallen en bestendigen van het recht tot
voeren van het predicaat “Koninklijke”, zijn vastgelegd in Koninklijke richtlijnen en
bijzondere voorwaarden.1

De voorwaarden voor het toekennen van het predicaat aan ondernemingen staan
in de richtlijnen (zoals genoemd in de bijlage) en bevatten kort gezegd 3
hoofdvereisten:

100 jarig bestaan (artikel 7 richtlijnen);
ii. economisch aanzien en onbesproken gedrag bestuurders (artikel 8

richtlijnen); en
iii. zelfstandigheid en Nederlandse economische nationaliteit (artikel 9

richtlijnen).

Het predicaat wordt in beginsel verleend voor een periode van 25 jaar (of korter
indien vermeld). Er zijn echter enkele omstandigheden dle kunnen leiden tot
verval of de bevoegdheid geven tot intrekkino van het recht tot het voeren van
het predicaat. Dit blijkt uit de artikelen 5, 5a en 6 van de bijzondere voorwaarden.
De voor het onderhavige geval relevante omstandigheden staan in artikel 6 van

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheld,ni/ez

Behandeld door

T 070
F 070

@mlnez.nl

Ons kenmerk
OGBI-TOP / 16014104

Uw kenmerk

Bljiage(n)

1
KoninklIjke Beschikkingen (KB) van 15augustus1988, nr. 33 (richtlijnen) en 34 (bijzondere voorwaarden), Stcrt

1988, 193; aangevuld bij KB van 8december2004, nr. 9, Stcrt 2004, 248
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de bijzondere voorwaarden (overdracht eigendom onderneming en
statutenwijziging).

In de onder artikel 5 en 6 genoemde omstandigheden kan aan de Koning
bestendilna van het recht tot het voeren van het predicaat worden verzocht (dit
blijkt uit artikel 7 bijzondere voorwaarden). De artikelen 5, 5a en 6 zijn
opgenomen In de bijlage.

DE BEDRIJVEN
Zowel het Nederlandse Ahold als het BelgIsche Delhalze stammen uit de
negentiende eeuw en zijn begonnen als famIliebedrijf. Ahold, eigenaar van de
Albert Heijn-supermarkten, drankenketen Gail & GalI en drogisterijketen Etos
heeft inmiddels ruim 3200 winkels, verspreid over vijf landen. Het bezit ook
webshop Bol.com.

DeIhize heeft Wereldwijd 3400 winkels en was jarenlang marktielder In België.
Tegenwoordig moet het bedrijf het in het thuisland met een tweede plek doen, na
te zijn voorbljgestreefd door concurrent Colruyt. Voor zowel Ahold als Deihalze
zijn vooral de Verenigde Staten van belang; beide bedrijven halen er ongeveer
zestig procent van hun omzet vandaan.

Ahold Delhalze wordt na de fusie de vierde grootste speler in Europa en de vijfde
In de Verenigde Staten, met 375 duizend medewerkers en 6500 winkels In de
Verenigde Staten en Europa, en een gezamenlijke omzet van 54 miljard euro. Het
fusiebedrijf rekent op synergievoordelen van uiteindelijk 500 miljoen euro per
jaar, dat voor een groot deel zal komen uit inkoopvoordelen in de VS., Belde
bedrijven zijn in de VS aan de oostkust actief, maar slechts in een paar staten zijn
zowel supermarkten van Delhaize als van Ahold gevestigd. Als de twee bedrijven
samengaan, Is vrijwel de gehele oostkust gedekt.

Ahold Is In deze de grootste partij, zowel wat betreft de omzet (bijna 33 miljard
euro tegenover ruim 21 miljard euro) en de nettowinst (1,3 miljard euro
tegenover 0,76 mIljard euro) over de afgelopen jaren als het marktaandeel
(33,8% tegenover 25%) van de partijen. Ook In de naam wordt Ahold als eerste
genoemd.

FUSIE
Er is sprake van een grensoverschrijdende juridische fusie; dit is en fusie tussen
een Nederlandse besloten of naamloze vennootschap en een kapitaalvennootschap
opgericht naar het recht van een andere Ildstaat van de EU. Dit Is geregeld In de
Wet Grensoverschrijdende Fusies van 2008.
Bij een juridische fusie gaat het vermogen van één of meer verdwijnende
vennootschappen onder algemene titel over op een bestaande (of nieuwe)
verkrijgende vennootschap. De verdwijnende vennootschap houdt bij de fusie van
rechtswege op te bestaan. Door de overdracht onder algemene titel gaan de
rechten en verplichtingen geheel over op de verkrijgende vennootschap. De
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DGBI-TOP / 16D14104verkrijgende vennootschap treedt juridisch In de plaats van de verdwijnende

vennootschap.

In de fusie van Koninklijke Ahold en Delhalze Is Koninklijke Ahold de verkrijgende
vennootschap; de vennootschap Delhaize zal verdwijnen en haar vermogen met
de deelnemingen zal onder algemene titel overgaan op Koninklijke Ahold.

Nationaliteit en naamswijziglng
Koninklijke Ahold is opgericht naar Nederlands recht en is statutair gevestigd te
Zaandam. Koninklijke Ahold heeft aangegeven — in het kader van de fusie — de
statuten te willen wijzigen en daarbij onder andere haar naam te willen wijzigen
naar [Koninklijke] Ahold Delhaize N.V. Een dergelijke naamswijziging verandert de
nationaliteit van de vennootschap en de plaats van de statutaire zetel niet.

LEIDING
De Nederlander Ahold Delhaize. De Nederlander

van Delhalze, wordt en
De samenstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen is op dit

moment nog niet volledig bekend. Wél is bekend, dat de heer (NL)
en de heer (Belg, laatste famillale bestuurder van Delhalze),
nu worden.
Aangezien ) uit Ahold afkomstig zal zijn, zal

),
worden. Het hoofdkantoor van de gefuseerde vennootschap

zal in Nederland blijven.

ADVIES
Aangezien Koninklijke Ahold thans het predicaat “Koninklijke” draagt, gaan wij
ervan uit dat zij op dit moment aan alle voorwaarden voor het toekennen van het
predicaat voldoet. De vraag die aan ons is gesteld, Is of de fusie met Delhaize
daar verandering in zal brengen.

Op basis van de hiervoor geschetste feiten Is EZ van oordeel dat Koninklijke Ahold
ook na de fusie aan de 3 juridische hoofdverelsten zal blijven voldoen:

Ad i. 100 jarig bestaan: Koninklijke Ahold N.V. blijft — als verkrijgende
vennootschap — bestaan (bovendien zijn belde bedrijven oude
famillebedrijven, Ahold stamt uit 1887, Deihalze uit 1867; Delhaize is
geen nieuwkomer, die door de fusie “gemakkelijk” zou profiteren van een
mogelijk predicaat);

Ad ii. Economisch aanzien en onbesproken gedrag bestuurders: het economisch
aanzien zal gezien de omvang en verwachte schaalvoordelen na de fusie
behouden blijven en de leden van het nieuwe bestuur en de raad van
commissarissen worden op de belangrijkste posities Ingevuld door de
huidige bestuurders van beide vennootschappen;

Ad iii. Zelfstandigheid en Nederlandse economische nationaliteit: Koninklijke
Ahold zal zelfstandig blijven (Ahold wordt de topholding van het te fuseren
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concern en Is de grootste en de overnemende partij, de vennootschap
Delhaize zal verdwijnen en de deelnemingen in de structuur van Deihaize
zullen in de nieuwe structuur direct onder de Nederlandse topholding
komen te hangen). Daarnaast wijzigt door het voortbestaan van
Koninklijke Ahold niets aan de statutaire vestiging in Zaandam en blijft de
topholding een Nederlandse naamloze vennootschap. Bovendien zal het
bedrijf na de fusie voornamelijk onder Nederlandse leiding komen te staan
en zal het hoofdkantoor (waar het bestuur zetelt) in Nederland gevestigd
zijn.

Ons kenmerk
DGBI-TOP / 16014104

Alles overwegend kan een positief advies voor bestendiging van het predicaat
Koninklijk gegeven worden.

De minister van Economische Zaken,
namens deze,
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Artikel 7
De onderneming zal In de regel ten minste 100 jaar moeten hebben bestaan. liet predikaat zal bovendien slechts tergelegenheid van een bijzonder jubileum (100, 125 enz. jarig bestaan) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis In het bedrijfworden verleend.
Artikel 8
De onderneming dient wat betreft aard, omvang en sollditelt aanzien te hebben. De bedrijfsvoering dient onberispelijk tezijn. De onderneming, zowel als de leden van de directie en commissarissen, dienen te goeder naam en faam bekend testaan en van onbesproken gedrag te zijn.
Artikel 9
De onderneming dient ten aanzien van de bepaling van de bedrijfsstrategie en het financieel beleid volledigezeifstandigheden te bezitten. De onderneming dient de Nederlandse economische nationaliteit te bezitten.

Artikel 5
liet recht tot het voeren van het predicaat wordt verleend voor een periode van 25 jaar,
dan wel voor een kortere periode Indien die bij de verlening Is vermeld, Waarna het van
rechtswege vervalt. Het recht kan evenwel te allen tijde worden ingetrokken.
Artikel 5a
1. Het recht tot het voeren van het predicaat kan in ieder geval worden Ingetrokken, Indien
de gerechtigde zijn reputatie heeft geschaad. (...)

-Artikel 6
Het recht tot het voeren van het predlcaat vervalt bovendien, indien de juridische of feitelijke structuur van de gerechtigdeverandert. Bij ondernemingen kan hieronder bijvoorbeeld worden verstaan het geval dat het eigendom van deonderneming geheel of In overwegende mate in andere handen overgaat, de statuten worden gewijzigd, de ondernemingin liquidatie treedt (....).
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Achtergrond

Kennismakingsbezoek aan Ahold, Zaandam 13 november 2015, om 9:30 uur op de Provincialeweg
11 te Zaandam. Vervolgens zal het gezelschap om 11.45 verplaatsen naar het distributiecentrum
van Albert Heijn (Hoofdtocht 1, 1507 Ci Zaandam).

Kernpunten

- Van 9.30 tot 13.00 uur heeft u een kennismakingsgesprek met Ahold en een rondleiding door

het distributiecentrum van Albert Heijn, Zaandam (inclusief lunch).

- Ahold heeft aangegeven graag een informeel open gesprek te willen voeren.

- Vanuit Ahold/Albert Heijn zullen

en aanwezig zijn. Verder

zullen per agendapunt de verantwoordelijk managers aanschuiven.

- Vanuit EZ worden u en begeleid door en van de

directie Topsectoren en Industriebeleid.

- Het programma is als volgt:

09.30 — 10.30:

1. Opening, kennismaking - Ahold)

a. Strategie Ahold en voorgenomen fusie Ahold en Delhaize

b. Beleid Economische Zaken

c. Strategie Albert Heijn

10.30 — 11.15:

2. Duurzame inkoop bij Albert Heijn -

a. Responsible Retailing; focus op duurzaam inkopen

b. Het inkoopmodel van Ahold/Albert Heijn met discussie over de NL en EU code Eerlijke

Handelsrelaties

c. Kip van Morgen, verduurzamen van assortiment en de uitspraak van de ACM aan de

hand van de case Kip van morgen

11.15 — 11.45:

3. Innovatie -

Albert Heijn als Multi channel aanbieder

11.45 13.00:

4. Rondleiding distributiecentrum Albert Heijn.
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Bijlagen:

- Bijlage 1: Achtergrond informatie agendapunten (1 t/m 3)
- Bijlage 2 Curricula Vitae
- Bijlage 3: Stap voor stap een duurzamer assortiment
- Bijlage 4: Ahold in een oogopslag (Factsheet Ahold)



Bijlage 1: Achtergrond informatie agendapunten

la. Fusie Ahold/Delhaize

Achtergrond
In juni 2015 kondigden Ahold en Delhaize aan te willen fuseren. Beide bedrijven zijn
voornamelijk actief op de Nederlandse (Ahold) en Belgische markt (beiden) en aan de oostkust
van de Verenigde Staten (beiden).

• Het voorgenomen samengaan van Ahold en Delhaize kan de concurrentie beïnvloeden, binnen
Europa is dit met name op de Belgische markt. Gezien de pan-Europese impact is het in eerste
instantie aan de Europese Commissie deze voorgenomen fusie te beoordelen.

• Vanwege de impact op specifiek de Belgische markt heeft
de Europese Commissie verzocht de Belgische

Mededingingsautoriteit deze fusie te laten onderzoeken en beoordelen. Daarnaast zullen de
Amerikaanse autoriteiten de fusie nog onderzoeken en beoordelen.

• De mededingingstoezichthouders, zowel de Nederlandse als de Belgische, zijn onafhankelijk en
het is daardoor niet aan het ministerie van Economische Zaken uitspraken te doen over de
voorgenomen fusie.

Mogelijke spreekpunten
• U kunt informeren naar de stand van zaken met het verkrijgen van toestemming voor de

voorgenomen fusie.
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2b. Het inkoopmodel van Ahold/Albert Heijn met discussie over de NL/EU code Eerlijke
Handelsrelaties

Ach tergrond
• Oneerlijke handelspraktijken doen zich voor in de bilaterale relatie tussen ondernemingen in een

bedrijfskolom. Hierbij is de eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen het uitgangspunt. In
het najaar van 2013 zijn twee, door EZ gefaciliteerde, pilots gestart gericht op een
gedragscode. De 2 pilots zijn in de sectoren agrofood en mode, textiel en schoeisel.

• Dit onderwerp heeft ook politiek de aandacht. Een van de aanleidingen was het voornemen van
Albert Heijn, in september 2012, om contracten van leveranciers eenzijdig aan te passen (2%
korting op inkoopprijs).

• Voor de agrofood sector is er gekozen aan te sluiten bij het Europese ‘Supply Chain Initiative’.
In de Nederlandse pilot is er een Nederlandse versie van de Europese gedragscode gemaakt. Bij
het initiatief aangesloten bedrijven kunnen elkaar aanspreken op naleven van de code. De code
voorziet in een geschillenmechanisme. In Nederland wordt de pilot begeleid door een stuurgroep
bestaande uit CBL (supermarkten), FNLI (levensmiddelenindustrie) en LTO (land- en tuinbouw).
Ahold heeft zich geregistreerd bij het initiatief.

• De stuurgroepen van beide pilots zullen voor eind 2015 de pilots evalueren. De MEZ heeft
toegezegd de Tweede Kamer te informeren. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden
met Europese ontwikkelingen aangezien de Europese Commissie zich ook aan het beraden is,
mede op basis van een mededeling hierover uit de zomer van 2014, op mogelijke Europese
acties..

•

Mogelijke sjreekjunten
• U kunt informeren hoe Ahold de relaties met haar leveranciers vormgeeft en of zij wel eens

klachten krijgt over vermeende (on)eerlijke handelspraktijken.
• U kunt informeren naar de ervaringen van Ahold met de pilot en de gedragscode eerlijke

handelspraktijken. Heeft dit de verhoudingen met leveranciers verbeterd? Welke oplossing zou
Ahold voorstellen om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan?







Reshaping
Retail

Ahold in één oogopslag 2014

ahold.com

Bezoek onze website om te zien 
hoe onze strategie tot leven komt...
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Bedrijfsprofiel

3.206
227.000
90 miljoen+
€ 1,  3miljard

Ahold is een internationale retail groep met Nederland als thuisbasis 
en activiteiten in Europa en de Verenigde Staten. 

Ahold heeft een stevig fundament, met sterke en vertrouwde lokale 
merken, miljoenen trouwe klanten, leiderschap in onze markten en 
trotse medewerkers – supermarkten en de verkoop van uitstekende 
levensmiddelen vormen al meer dan 125 jaar de kern van ons bedrijf. 

De behoeften van onze klanten veranderen voortdurend. Wij spelen 
daar op in door ze een keuze aan verkoopkanalen te bieden. 
We hebben een geweldig netwerk van winkels en marktleidende 
online activiteiten. Door ons omni-channel aanbod kunnen klanten 
winkelen waar, wanneer en hoe zij dat zelf willen.

We streven er voortdurend naar een nog betere buur te zijn; dat 
betekent dat we een belangrijke bijdrage willen leveren aan al onze 
gemeenschappen. Wij ondersteunen de gezondheid en het welzijn 
van onze klanten, medewerkers en gemeenschappen, zorgen voor 
een verantwoorde herkomst van onze producten en bekommeren ons 
om het milieu. 

Het is dankzij onze medewerkers dat wij in staat zijn onze klanten 
uitstekende kwaliteit en waar voor hun geld te bieden, en het makkelijk 
en inspirerend te maken om bij ons boodschappen te doen en de 
juiste keuzes te maken. Onze medewerkers hebben hart voor onze 
klanten; zij willen het elke dag beter doen. De relatie die zij met onze 
klanten opbouwen, zijn een belangrijke reden waarom zij steeds 
weer bij ons terugkomen. 

Winkels die onze klanten bedienden in vijf landen 

Medewerkers

Populatie in ons marktgebied

Sterke en vertrouwde omni-channel retailer, met een online netto-omzet van

Wij zijn Ahold...

Ahold 
Ahold in één oogopslag 2014 1



90 miljoen+
€ 1,  3miljard

We leven in een tijdperk van ongeëvenaarde veranderingen. En 2014 
was geen uitzondering. Eén ding verandert echter nooit bij Ahold: 
de klant staat centraal in alles wat we doen en vormt het hart van 
onze belofte: Beter voor de klant. Ook in 2014 hebben we ons weer 
aangepast aan de veranderende wensen en behoeften van onze 
klanten. We hebben grote stappen gemaakt met de verbetering van de 
totale winkelervaring, zowel online als offline. En we bieden gezondere 
keuzes dan ooit.

Online, gemak, transparantie, kwaliteit, waar voor je geld, 
gezondheid: het zijn allemaal trends met een enorme impact op 
de voedingsmiddelensector. De klant heeft nog nooit op zoveel 
manieren boodschappen kunnen doen, heeft ook nog nooit zoveel 
afgeweten van de producten die hij of zij koopt en legt de lat 
steeds hoger. Klanten willen waar voor hun geld, vernieuwende en 

gezonde producten, gemak en een winkelervaring aangepast aan 
hun behoeften – en het liefst vandaag! De succesvolle retailer van de 
toekomst moet dit allemaal bieden. En nog veel meer.

Na ruim 125 jaar in dit vak zit veranderen ons in het bloed. 
Naarmate de voedingsmiddelensector zich verder ontwikkelt, 
zien wij belangrijke groeimogelijkheden door in te spelen op de 
snelle verschuivingen in de manier waarop onze klanten winkelen. 
Onze Reshaping Retail-strategie helpt ons om de winkelervaring voor 
de klant opnieuw uit te vinden, zodat we ook op de lange termijn 
duurzaam winstgevend blijven, terwijl we op de korte termijn moeilijke 
marktomstandigheden het hoofd bieden. Onze beloften helpen ons 
om het iedere dag beter te doen, voor onze klanten, voor onze 
medewerkers en voor buur en buurt.

Bericht van Dick Boer, Ahold CEO

In 2014 boden wij klanten het kanaal van 
hun keuze: boodschappen doen kan nu 
waar, wanneer en hoe zij dat willen 

Simplicity-doel 
overtroffen: € 865 miljoen 
bespaard in de periode 
2012-2014 

Nieuw doel groei online 
consumentenomzet:  
€ 2,5 miljard eind 2017

In 2014 is € 2,7 miljard 
uitgekeerd aan onze 
aandeelhouders

€ 2,5 mld€ 865 m € 2,7 mld

Ahold 
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1.376 1.377 1.412 1.379

1.267

2010 2011 2012 2013 20142010 2011 2012 2013 2014

29.353 30.098

32.682 32.615 32.774

Netto-omzet 
€ miljoen

€ 32,8 mld

Financiële hoofdpunten Ahold

Onderliggend bedrijfsresultaat 
€ miljoen

€ 1,3 mld

Vrije kasstroom 
€ miljoen

€ 1,1 mld
1.055

1.109
1.051

845

1.029

2010 2011 2012 2013 2014

In 2014 realiseerden we een 
netto-omzet van € 32,8 mld en een 
vrije kasstroom van € 1,1 mld

Dividend per gewoon aandeel 
€

€ 0,48

Gecorrigeerd resultaat uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten per aandeel 

€ 0,88
(2013: € 0,79)

Totaal uitgekeerd aan de 
aandeelhouders in de vorm 
van dividenduitkeringen, 
terugkoopprogramma eigen aandelen 
en kapitaalstorting 

€ 2,7 mld
(2013: € 1,2 mld)

Onderliggende operationele marge 

3,9%
(2013: 4,2%)

0,29

0,40

0,44
0,47 0,48

2010 2011 2012 2013 2014

Stijging netto-omzet tegen 
constante wisselkoersen 

0,8%

Ahold 
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Hoofdpunten Responsible Retailing

Verantwoord ondernemen

Ahold 
Ahold in één oogopslag 2014 4

 a Ahold behaalde 18,5% reductie van CO2-uitstoot per m2 
winkeloppervlak sinds 2008, onder andere door over te stappen 
op LED verlichting, het gebruik van milieuvriendelijkere koelmiddelen 
en door meer vrachtwagens in te zetten die op gas rijden.

 a Ahold USA’s supermarkten deelden 547 miljoen minder 
plastic tasjes uit dan in 2011, in het kader van het ‘Billion Bag 
Reduction Program’.

 a De winnaars van de ‘Young Ahold Best Idea’ competitie openden 
‘Instock’ in Amsterdam: een restaurant gericht op het terugdringen 
en op de kaart zetten van voedselverspilling.

 a Eind 2014 werd 83% van koffie van Aholds huismerken ingekocht 
conform relevante certificeringstandaarden. 

 a In Europa was 97% van Aholds huismerkleveranciers gecertificeerd 
volgens standaarden goedgekeurd door het Global Food Safety 
Initiative. In de VS voldeed 94% van de omzet van de huismerken. 

 a Aholds supermarkten introduceerden, als eerste retailer in de VS, 
UTZ gecertificeerde huismerk chocoladerepen, in navolging van 
Albert Heijn in Nederland.

 a 1 op de 10 medewerkers deed mee aan programma’s over 
gezond leven. 

 a In Nederland boden 40 Albert Heijn-winkels in Amsterdam gratis 
huiswerkbegeleiding aan medewerkers die naast hun parttimebaan 
een opleiding volgen. Dit programma wordt nu ook in andere 
steden uitgerold. 

 a In Tsjechië deden 70 Albert winkels mee aan het ‘Favorite’-
programma, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om nog 
betere relaties op te bouwen met hun klanten, zodat hun supermarkt 
de favoriet van de omgeving wordt. 

 a Met programma’s in de VS, Nederland en Tsjechië heeft Ahold 
haar steun aan voedselbanken voortgezet, door middel van 
rechtstreekse donaties en voedselinzamelingen, georganiseerd door 
Ahold supermarkten. 

 a Aholds programma’s voor gezondheidseducatie bereikten meer 
dan 720.000 kinderen in de VS en Europa.

 a Ahold USA ontving de prestigieuze ‘2014 Retailer of the Year’ 
onderscheiding van het Amerikaanse vakblad Progressive Grocer.

 a 24,4% van de totale food omzet voldeed aan het criterium 
gezonde voeding.

 a Het assortiment van gezonde producten is uitgebreid met meer dan 
500 tot 9.341 in totaal.

 a Ahold USA deed een pilot met nieuwe versafdelingen, met een 
aanbod van lokale, exotische en biologische vruchten, groentes en 
voorgesneden producten, en leidde medewerkers daar speciaal 
voor op. Meer supermarkten zullen volgen in 2015.

Gezond 
leven

Lokale 
betrokkenheid

Onze 
mensen

Verantwoorde 
producten

Zorg voor 
het milieu
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Tsjechië

Hoofdpunten per segment

Netto-omzet 

€ 1.521 miljoen
11,7% groei in lokale valuta

4,6%  bijdrage netto-omzet Ahold

Onderliggend bedrijfsresultaat

€ 19 miljoen
1,2%  onderliggende 

operationele marge

1,4%  
bijdrage (voor kosten 
Corporate Center)

Onze merken

Joint venture Netto-omzet 

€ 3.565 miljoen
Belang 

49%
Ahold bezit 49% van de aandelen in de joint 
venture JMR en heeft gelijk stemrecht in de 
JMR managementboard als Jerónimo Martins, 
SGPS, S.A.

Onze merken

Portugal

Waar en hoe  
wij opereren
De kracht van onze merken, met leidende posities in al  
onze markten, onderbouwt onze financiële prestaties.

Nederland Netto-omzet 

€ 11.696 miljoen
1,8% groei

35,7%  bijdrage netto-omzet Ahold

Onderliggend bedrijfsresultaat

€ 574 miljoen
4,9%  onderliggende 

operationele marge

43,1% 
 bijdrage (voor kosten 
Corporate Center)

Onze merken

DuitslandBelgië

Ahold USA Netto-omzet 

€ 19.557 miljoen
(0,5)% groei in lokale valuta

59,7%  bijdrage netto-omzet Ahold

Onderliggend bedrijfsresultaat 

€ 738 miljoen
3,8%  onderliggende 

operationele marge

55,5%  
bijdrage (voor kosten 
Corporate Center)

Onze merken

Winkels  
 

768

Winkels  
 

2.105

Winkels  
 

333

Winkels  
 

382

Medewerkers 
 

 115.000

Medewerkers 
 

97.000

Medewerkers 
 

 15.000

Pick Up  
Points 

209

Pick Up  
Points 

34
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Gemakswinkels:
Regio:  
Nederland, Duitsland

Aanbod: 
Snelle aankopen voor de klant onderweg

Compact hypers
Regio: 
Tsjechië

Aanbod:  
Volledig aanbod voedingsmiddelen 
en een selectie non-food producten. 
Nadruk op vers

Supermarkten
Regio:  
Verenigde Staten, Nederland, België, 
Tsjechië

Aanbod: 
Volledig aanbod voedingsmiddelen 
en een selectie non-food producten. 
Nadruk op vers

Onze winkelformules

Ons omni-channel  
aanbod
Supermarkten vormen de kern van ons bedrijf. Wij bedienen de klant echter ook via diverse andere  
formules en blijven onze online opties uitbreiden. Op die manier kunnen we voldoen aan de behoeftes  
van verschillende doelgroepen en krijgt de klant meerdere alternatieven. 

Speciaalwinkels
Regio:  
Nederland

Aanbod: 
Eén keten met Beauty, gezondheid 
en lichaamsverzorging, de ander 
een slijterijketen

Online bezorging 
algemene merchandise
Regio:  
Nederland, België

Aanbod: 
Breed assortiment non-food producten

Online bezorging 
voedingsmiddelen
Regio:  
Verenigde Staten, Nederland

Aanbod: 
Volledig aanbod voedingsmiddelen en 
een selectie non-food producten

Tankstations
Regio: 
Verenigde Staten, Tsjechië

Aanbod: 
Benzine en op sommige locaties een 
beperkt assortiment gemaksproducten

Pick Up Points
Regio: 
Verenigde Staten, Nederland

Aanbod: 
Volledig aanbod voedingsmiddelen en een 
selectie non-food producten. De klant bestelt 
online en haalt de boodschappen bij 
speciaal daarvoor bestemde locaties op
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Reshaping Retail-model

Hoe vernieuwen  
wij retail  
bij Ahold?

In onze Reshaping Retail-strategie schetsen we hoe Ahold groeit en 
concurrerend blijft. Nu en in de toekomst. Onze groeiplannen rusten 
op een solide basis: krachtige lokale merken, een gestroomlijnde 
organisatie, een lange geschiedenis in retail, goede mensen en een 
sterke financiële positie.

Reshaping Retail definieert onze strategische ambities, hoe wij werken 
en wat wij als bedrijf willen neerzetten. Al onze bedrijven delen 
dezelfde waarden en visie op de toekomst. Dankzij ons bedrijfsmodel 
kunnen we blijven investeren in ons klantaanbod en doen we het door 
onze gedeelde beloften iedere dag beter. Onze strategische pijlers 
schetsen onze duidelijke ambitie om te groeien en ook in de komende 
jaren concurrerend te zijn.

Ahold is becoming  
a better place to shop,  
a better place to work,  
and a better neighbor.

    

  

Better
place to shop

Better
every day

Better
place to work

Better
neighbor

Onze waarden
De klant op de eerste plaats zetten; Het juiste doen;
Samen winnen; Ideeën realiseren; Iedere dag beter

We hebben een succesvol bedrijfsmodel,  
gebaseerd op sterke lokale merken…

we houden ons  
aan onze beloften…

Ahold wordt steeds  
beter voor de klant,  
beter voor de medewerker  
en beter voor de buur.
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Onze visie
Better choice. Better value. Better life. Every day. 

we houden ons  
aan onze beloften…

en we hebben de ambitie om prestaties 
te verbeteren en voor groei te gaan.

Sterkere klantenbinding

Eenvoud

Verbreding van ons aanbod

Verantwoord ondernemen

Uitbreiding geografische positie

Onze mensen

Groei creëren:

Groei mogelijk maken:

    

  

Beter voor
de klant

ledere  
dag beter

Beter voor
de medewerker

Beter voor 
de buur
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Beter voor
de klant

Beter voor
de medewerker

Beter voor
de buur

Iedere
dag beter

Onze beloften

Beloften die ons helpen 
iedere dag beter te 
worden …
Onze beloften helpen ons iedere dag om de juiste prioriteiten te 
stellen om succes te boeken en iedere dag toegevoegde waarde te 
creëren. Die beloften staan voor de voortdurende verbeteringen die 
wij voor onze stakeholders in onze activiteiten doorvoeren.

Onze drie beloften zijn met elkaar verbonden – we hebben tevreden 
medewerkers en een verbinding met de wereld om ons heen 
nodig om een sterke relatie met onze klanten te kunnen opbouwen. 
Voor Ahold als retailer staat de relatie met de klant altijd centraal 
in alles wat we doen. Maar in de wereld waarin we nu leven, 
betekent een goede retailer zijn ook dat we een werkklimaat bieden 
waarin medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat we 
onze verantwoordelijkheid nemen op alle terreinen waar wij een 
impact hebben.

Onze beloften zijn: beter voor de klant, beter voor de medewerker 
en beter voor de buur. Iedere dag. Die beloften gelden voor al onze 
bedrijfsactiviteiten maar krijgen bij onze supermarktketens lokaal 
invulling, afhankelijk van de behoeften en prioriteiten.

Beter voor de klant
 a Goede en verse kwaliteit

 a De producten die u zoekt, zijn er

 a Goede prijzen en aantrekkelijke acties

 a Makkelijk boodschappen doen

 a Vriendelijke en behulpzame 
medewerkers

Meer waar voor het geld en lagere prijzen bij Ahold USA
In al onze markten letten klanten op de kleintjes. 
Om hen meer waar voor hun geld te bieden, hebben 
onze Amerikaanse winkels in 2014 meer dan 1.000 
gerichte prijsverlagingen doorgevoerd, vooral in het 
versassortiment. Giant Landover is van start gegaan met 
een grootscheepse service- en besparingscampagne, 
waarbij medewerkers zijn betrokken en (social) media 
worden ingezet om de verbeterde service en prijsstelling 
onder de aandacht van klanten te brengen.

Albert Heijn vernieuwt broodafdeling
Albert Heijn heeft een verbeterde broodafdeling 
uitgerold. Nieuwe producten – waaronder nieuwe 
en verbeterde natuurlijke producten – worden beter 
gepresenteerd. En AH geeft tegenwoordig een 
broodgarantie: dagelijks drie soorten vers gebakken 
brood tot sluitingstijd. De vernieuwingen slaan goed aan.

‘Beste van beide’ aanpak bij integratie SPAR-winkels in 
Tsjechië
Albert behoudt bij de integratie van de voormalige 
SPAR-winkels het beste van beide bedrijven en verbetert 
zo het klantaanbod. Zo wordt het sterke versassortiment 
van Albert bij de grote winkels van SPAR geïntroduceerd 
en gaat Albert met de broodrecepten van SPAR werken. 
Er zijn bijna 700 producten van SPAR en Albert aan 
klantenpanels voorgelegd, om te bepalen wat de beste 
huismerkproducten voor het uiteindelijke assortiment zijn.
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Beter voor de 
medewerker

 a Respect voor elkaar

 a Goede arbeidsomstandigheden

 a Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen

 a Steun van je leidinggevende

 a Erkenning voor prestaties

Beter voor de buur
 a Makkelijk gezond kiezen

 a Bijdragen aan een prettige buurt

 a Verantwoorde producten

 a Zorg voor het milieu

Uitgebreidere training winkelmedewerkers bij Ahold USA
Bij Ahold USA is een programma uitgerold dat klanten 
en medewerkers meer bij het bedrijf moet betrekken. Zo’n 
100.000 medewerkers hebben de training gevolgd en 
geleerd hoe ze de klant kunnen helpen met vier makkelijk te 
onthouden acties: Greet, Assist, Share en Thank (Begroeten, 
Helpen, Delen en Bedanken). De medewerkers merken dat 
ze hierdoor zelf ook tevredener zijn en zich meer bij hun werk 
betrokken voelen, terwijl de klanttevredenheid toeneemt.

Meer Wajongers in de winkel bij Albert Heijn
Albert Heijn schept meer kansen voor medewerkers 
die extra ondersteuning nodig hebben en voor wie het 
lastig is een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren. 
In 2014 is besloten het aantal Wajongers bij AH meer 
dan te verdubbelen, van 600 tot 2000 eind 2016. 
Deze jongeren worden door ervaren medewerkers 
gecoacht, wat daardoor weer ontwikkelkansen voor 
winkelmanagers creëert.

Albert in Tsjechië: beter voor de medewerker
Gedurende een druk jaar is Albert voortdurend bezig 
gebleven om beter voor de medewerkers te worden. 
Albert stimuleert elke winkel om in de eigen markt tot 
favoriet uit te groeien. Dat initiatief maakt het team trots, 
verbetert de winkelcultuur en geeft de medewerkers het 
gevoel dat ze worden gewaardeerd. Met het ‘respect  
voor elkaar’-uitwisselingsprogramma leren medewerkers  
in de distributiecentra meer over elkaars werk.

Ahold USA loopt voorop met duurzame huismerken
Na de baanbrekende beslissing om UTZ-gecertificeerde 
koffie te gaan gebruiken voor 42 varianten van het 
Simply Enjoy huismerk is Ahold USA ook voor de koffie 
in blik van het Guaranteed Value-huismerk op UTZ 
overgestapt. Verder is het de eerste supermarktketen 
in de VS die chocoladerepen van het huismerk met 
UTZ-label verkoopt. Daarmee heeft Ahold USA haar 
toonaangevende positie in duurzame huismerken 
verder versterkt.

Gezonde herformulering huismerkproducten  
Albert Heijn
Albert Heijn streeft naar steeds minder zout en 
(verzadigde) vetten in de huismerkproducten. De meeste 
kant-en-klaarmaaltijden voldoen nu aan deze normen. 
In sommige gevallen is ruim 20% aan verzadigde vetten 
uit de maaltijd gehaald. Daarnaast heeft Albert Heijn 
samen met sectorgenoten een overeenkomst gesloten 
met de Nederlandse overheid om producten gezonder 
te maken.

De Smurfen keren terug voor gezondere producten
De Smurfen stonden voor het derde achtereenvolgende 
jaar bij Albert in de winkel. Het doel: gezond eten leuker 
maken voor Tsjechische kinderen. De verpakking van het 
gezonde huismerk van Albert (‘Ik weet wat ik eet’) stond in 
het teken van de Smurfen, waardoor de producten er echt 
uitsprongen. Klanten konden smurfen maar ook groente- 
en fruitfiguurtjes verzamelen. En op een nieuwe microsite 
waren spelletjes en gezonde recepten te vinden.
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Sterkere  
klantenbinding 

Verbreding van  
ons aanbod

Uitbreiden van  
onze geografische 
positie

Onze strategische pijlers

Zes pijlers die helpen onze 
groeiambities te realiseren
Onze zes strategische pijlers schetsen hoe wij de groei van ons bedrijf willen versnellen. Onze beloften gaan over 
dagelijkse verbeteringen; de zes pijlers fungeren als aanjager van ingrijpende veranderingen en helpen ons om te 
anticiperen op snel veranderend klantgedrag en retailtrends.

We verbreden ons aanbod door 
onze online activiteiten uit te breiden, 
onze winkelformules verder te 
ontwikkelen en ons assortiment te 
verbeteren. Op die manier bieden 
we onze klanten winkelalternatieven 
die aan hun veranderende 
behoeften tegemoetkomen. 

We versnellen de groei van onze 
online activiteiten zodat onze klanten 
boodschappen kunnen doen wanneer, 
waar en hoe ze maar willen – in onze 
winkels, online, thuisbezorgd of zelf 
afhalen. We werken aan een nog 
beter, nog relevanter assortiment, 
met een breder aanbod producten 
en diensten, inclusief nieuwe en 
innovatieve eigen merk-producten 
en een groeiend assortiment non-
foodproducten. We blijven onze 
succesvolle supermarktformules 
versterken. En daarnaast ontwikkelen we 
extra formules waarmee we nog beter 
aan de behoeften van onze klanten 
kunnen voldoen. 

Ambitie

 a De verkoop van online 
consumentenomzet uitbreiden naar 
€ 2,5 miljard eind 2017 en de 
winstgevendheid verhogen.

 a De penetratie van huismerken in de 
Amerikaanse bedrijven uitbreiden naar 
circa 40% eind 2016.

 a Voor eind 2016 minimaal 150 
gemakswinkels in Europa openen.

De consument heeft vandaag de dag 
meer keuze dan ooit. En van retailers 
wordt ook steeds meer verwacht. 
Willen we die consument aan ons 
binden, dan moeten we hem of haar 
beter kennen dan wie dan ook. Alleen op 
die manier kunnen we de producten 
en diensten leveren die de consument 
wil hebben, de kwaliteit en waar voor 
zijn geld die de klant verwacht, en een 
winkelervaring die het dagelijks leven net 
een beetje makkelijker maakt.

We werken aan een meer persoonlijke 
relatie met onze klanten, zodat zij 
ook de volgende keer weer bij ons 
boodschappen willen komen doen. 
Onze medewerkers hebben daarin 
een sleutelfunctie: door vriendelijk en 
behulpzaam te zijn, winnen zij de 
loyaliteit en het vertrouwen van onze 
klanten. We maken daarnaast gebruik 
van onze inzichten en innovatieve 
technologieën om persoonlijker met de 
klant te kunnen communiceren over de 
producten en diensten die zij willen en 
nodig hebben.

Ambitie

 a Met onze klantinitiatieven de 
omzetgroei met 1-2% verhogen.

Door in onze huidige markten winkels 
te kopen, maken wij optimaal gebruik 
van onze bestaande activiteiten en 
schaalgrootte. We kijken daarnaast 
naar kansen in aangrenzende markten, 
waar we onze vaardigheden kunnen 
toepassen en onze schaalgrootte verder 
kunnen uitbouwen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambitie

 a Onverminderde focus op huidige 
en aangrenzende markten en 
ontwikkeling nieuwe afzetregio’s.

 a 50 supermarkten openen in België 
voor eind 2016.

Voortgang

We zijn tevreden met de geboekte 
voortgang van onze Ahold-brede 
initiatieven. Zowel in de VS als in 
Nederland dragen onze klantenkaart-
programma’s goed bij aan een 
hogere omzet.

Voortgang

Onze online consumentenverkopen 
bedroegen € 1,4 miljard in 2014. 
De penetratie van eigen merken in de 
VS is met 0,5% gegroeid naar 37,6%. 
We zijn bovendien tevreden over de 
prestaties van ons nieuwe Albert Heijn 
to go-format, waar de omzetgroei in de 
dubbele cijfers loopt.

Voortgang

In 2014 hebben we de overname 
van 49 SPAR-winkels in Tsjechië 
afgerond. Die worden op dit moment 
in onze bestaande Albert-activiteiten 
geïntegreerd. Ook met onze ambities in 
België liggen we op koers. We hebben 
in 2014 negen nieuwe winkels geopend 
waarmee het totaal in deze markt nu op 
28 winkels ligt.
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Verantwoord 
ondernemen 

Onze mensenEenvoud

Wij ondersteunen de gezondheid en het 
welzijn van onze klanten, medewerkers 
en gemeenschappen, zorgen voor 
een verantwoorde herkomst van onze 
producten en bekommeren ons om het 
milieu. In al onze activiteiten brengen 
medewerkers verantwoord ondernemen 
in de praktijk. Iedere dag weer. Er vallen 
vijf prioriteitsgebieden onder deze pijler: 
makkelijk gezond kiezen, bijdragen aan 
het welzijn van de buurt, verantwoord 
producten inkopen, zorgen voor het 
milieu en onze mensen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambitie

 a Wij meten onze prestaties aan de 
hand van negen doelstellingen die vijf 
gebieden bestrijken: gezond leven, 
lokale betrokkenheid, duurzame 
producten, zorg voor het milieu 
en onze mensen. Meer informatie 
leest u in ons Responsible Retailing 
Report 2014.

Wij investeren in onze medewerkers 
en ondersteunen hun ontwikkeling. 
Ook halen we nieuwe mensen binnen, 
met nieuwe vaardigheden. Dat stelt ons 
in staat om te groeien en daarnaast 
kunnen we deze vaardigheden delen 
tussen onze bedrijfsonderdelen. 
We blijven bouwen aan een divers 
personeelsbestand – zowel wat 
betreft persoonlijke achtergrond 
als beroepservaring – dat onze 
diverse klantenbestand nog beter 
kan bedienen waardoor we ons in 
diverse culturen en over grenzen heen 
kunnen bewegen. We willen nog 
beter zijn voor onze medewerkers, 
met goede arbeidsomstandigheden, 
ontwikkelingskansen, steun van 
leidinggevenden, erkenning 
voor prestaties en een sfeer van 
wederzijds respect.

 
 
 
 

Ambitie

 a Wij meten onze prestaties op 
basis van vijf aandachtsgebieden: 
respect voor elkaar, goede 
arbeidsomstandigheden, 
ontwikkelingsmogelijkheden, steun 
van managers en erkenning en 
waardering voor prestaties.

Wij maken optimaal gebruik van 
onze capaciteiten en middelen als 
internationaal bedrijf en werken aan 
betere processen en systemen in al onze 
bedrijfsonderdelen. De besparingen 
die we met ons Simplicity-programma 
realiseren, worden weer geïnvesteerd 
in ons klantaanbod volgens ons 
succesvolle bedrijfsmodel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambitie

 a € 350 miljoen aan kostenbesparingen 
realiseren in 2015.

Voortgang

Het was onze ambitie om met Simplicity 
€ 600 miljoen te besparen in de 
periode 2012-2014. Dat is uiteindelijk 
ruim meer geworden: € 865 miljoen. 
Ook in 2015 blijven we verbeteringen 
doorvoeren: het streven is om nog eens 
€ 350 miljoen te besparen en in het 
bedrijf te herinvesteren.

Voortgang

We liggen goed op koers met onze 
Responsible Retailing-doelstellingen voor 
2015. Meer informatie leest u in ons 
Responsible Retailing Report 2014.

Voortgang

Uit onze stijgende score voor 
medewerkersbetrokkenheid (die 
jaarlijks wordt gemeten) blijkt dat we 
voortgang boeken met onze ambitie om 
onze medewerkers te motiveren en te 
inspireren, en om onze prestatiecultuur te 
versterken. We hebben een eenduidig 
beoordelingssysteem ontwikkeld op basis 
van vooraf geformuleerde doelstellingen 
en door specifieke waarden gestuurd 
gedrag. Dat wordt nu uitgerold.
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Scorekaart Responsible Retailing

1 22 3 4 5 1 3 4 5

Gezond leven Lokale 
betrokkenheid

Ambitie:
Een gezonde levensstijl 
makkelijk maken

Ambitie:
Bijdragen aan het 
welzijn van onze 
gemeenschappen

Doelstelling/inzet Geboekte voortgang Status

De verkoop van 
gezonde 
producten 
verhogen naar 
ten minste 25% 
van de totale 
voedselverkopen 
van Ahold in 
2015 

24,4% 
gezonde producten

 

Rapporteren over 
de klantperceptie 
van Ahold 
bedrijven als 
voortrekker in 
gezonde 
supermarkten 

67% 
van onze bedrijven 
wordt gezien als de 
eerste of tweede 
gezonde retailer in 
de eigen regio 

Doelstelling/inzet Geboekte voortgang Status

Meten en verslag 
uitbrengen over  
het aantal winkels 
dat aan ten 
minste één 
landelijk 
welzijns-
evenement 
meedoet 

1.430 
winkels hebben 
deelgenomen aan 
evenementen in de 
gemeenschap

Meten en verslag 
uitbrengen over 
onze donaties 

€ 57 
miljoen  
gedoneerd 

Meten en 
verslag 
uitbrengen over 
voedseldonaties 
aan 
voedselbanken 

€ 26 
miljoen 
aan voedings-
middelen gedoneerd

Meten en 
verslag 
uitbrengen over 
het aantal 
kinderen dat in 
het kader van 
onze gezond 
leven-
campagnes les 
hebben gehad

720.000 
kinderen les gekregen

Ontoereikend

Blijft achter bij de verwachtingen

Afgerond of op koers

Legenda:

Voortgang boeken op 
onze doelstellingen

Verantwoord ondernemen staat centraal 
in onze bedrijfsvoering. Wij ondersteunen 
de gezondheid en het welzijn van onze 
klanten, gemeenschappen en medewerkers. 
We streven naar een verantwoorde inkoop 
van onze producten, zowel op sociaal als 
op milieugebied.

In dit onderdeel vindt u een overzicht van 
onze Responsible Retailing-strategie, plus een 
aantal verhalen over onze prioriteitsgebieden.

Voortgang boeken op onze 
doelstellingen 
In dit overzicht van de vijf prioriteitsgebieden 
zetten we de geboekte voortgang af 
tegen onze groepsbrede doelstellingen en 
toezeggingen. We tonen de status aan de 
hand van onderstaande legenda.

Voor meer informatie zie het Responsible Retailing 
Report 2014 (alleen in het Engels beschikbaar).
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1 22 3 4 5 1 3 4 5

Onze mensen Verantwoorde 
producten

Ambitie:
Zorgen voor een betere 
werkplek en onze 
medewerkers 
aanmoedigen om 
gezond en duurzaam  
te leven

Ambitie:
Onze producten en 
verpakkingen inkopen 
met respect voor mens, 
dier en het milieu

Doelstelling/inzet Geboekte voortgang Status

Rapporteren over 
de voortgang ten 
aanzien van 
medewerkers-
betrokkenheid

68% 
van de medewerkers 
voelt zich betrokken 
bij Ahold

Rapporteren over 
de voortgang ten 
aanzien van 
deelname van 
medewerkers aan 
programma’s over 
gezond leven

28.000 
medewerkers hebben 
deelgenomen aan 
programma’s over 
gezond leven

Rapporteren over 
voortgang met  
de uitrol van 
duurzaamheids-
programma’s 

11
duurzaamheids-
programma’s uitgerold

Doelstelling/inzet Geboekte voortgang Status

Zorgen dat 80% 
van onze 
huismerk-
leveranciers 
in 2012 
gecertificeerd is 
door een Global 
Food Safety 
Initiative erkende 
standaard

Europa:  
97% van de 
leveranciers 
gecertificeerd 

V.S.:  
94% van de omzet 
gecertificeerd 

Zorgen dat 
100% van de 
leveranciers van 
onze huismerken 
in risicolanden 
in 2012 op 
de naleving 
van sociale 
standaarden is 
gecontroleerd

Europa:  
80% van de 
leveranciers 
gecontroleerd

V.S.: 
72% van de 
leveranciers 
gecontroleerd

In 2015 100% 
van de zes 
belangrijkste 
grondstoffen 
voor huismerk-
producten 
inkopen conform 
de certificerings-
standaarden van 
de sector

Koffie: 83%  
Thee: 82% 
Cacao: 40%  
Palmolie: 100% 
gecertificeerd 
Soja: 0%  
Vis: 44%

Verslag over het 
aantal producten 
dat aan de hand 
van onze 
verpakkings-
richtlijnen is 
geëvalueerd 

1.704 
producten 
geëvalueerd

1 2 3 4 5

Zorg voor 
het klimaat

Ambitie:
Verminderen van onze 
ecologische voetafdruk

Doelstelling/inzet Geboekte voortgang Status

In 2015 onze 
CO2 uitstoot per 
m2 winkelopper-
vlak in al onze 
eigen bedrijfs-
activiteiten met 
20% hebben 
gereduceerd ten 
opzichte van 
2008 

18,5% 
reductie

Rapporteren over 
het percentage 
voedselver-
spilling ten 
opzichte van de 
totale verkopen 
van voedings-
middelen 

1-2% 
van de totale 
voedselverkopen 
verspild

Verminderen  
van het aantal 
wegwerptassen 
bij de kassa in 
de Verenigde 
Staten met één 
miljard tassen  
in 2015 

546 
miljoen
minder tassen 
uitgegeven bij onze 
winkels in de V.S.

Afschaffen van 
het storten van 
afval als 
afvalmethode  
in 2020

16% 
afval gestort 
wereldwijd

Zorgen dat alle 
bedrijven in 
2013 een 
communicatie-
beleid hebben 
ingevoerd om 
de klant te 
stimuleren te 
minderen, te 
hergebruiken en 
te recyclen 

Communicatiebeleid 
aanwezig in al onze 
bedrijfsonderdelen
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Belangrijkste financiële indicatoren Ahold 

Resultaten
2014 

€ miljoen 
2013 

€ miljoen 
Mutatie ten opzichte van 

vorig jaar 
Mutatie in % constante 

wisselkoersen

Netto-omzet 32.774 32.615 0,5% 0,8%
Onderliggend bedrijfsresultaat 1.267 1.379 (8,1)% (8,0)%
Onderliggende operationele marge 3,9% 4,2% (0,3)% pt
Bedrijfsresultaat 1.250 1.239 0,9% 0,9%
Resultaat uit voortgezette activiteiten 791 805 (1,7)% (1,9)%
Nettoresultaat1 594 2.537 (76,6)% (76,6)%

Aandeelhouders 
2014 

€
2013 

€
Mutatie ten opzichte van 

vorig jaar

Nettowinst per gewoon aandeel (onverwaterd) 0,68 2,48 (72,6)%
Gecorrigeerd resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten per aandeel2 0,88 0,79 11,4%
Dividend uitkeringspercentage3 51% 51% —
Dividend per gewoon aandeel 0,48 0,47 2,1%
Totaal aandeelhoudersrendement 6,4% 35,8% (29,4)% pt
Rendement op geïnvesteerd vermogen 13,0% 13,8% (0,8)% pt

Schuldpositie en liquiditeit 2014 2013
Mutatie ten opzichte van 

vorig jaar

Liquiditeit (€ miljard)  3,1 5,0 (38,0)%
Nettoschuld (€ miljoen) 1.311 (942) (239,2)%
Schuldratio (maal)4 1,9 0,9 111,1%
Vrije kasstroom (€ miljoen) 1.055 1.109 (4,9)%

Overige informatie 2014 2013
Mutatie ten opzichte van 

vorig jaar

Aantal winkels (inclusief franchisenemers) 3.206 3.131 2.4%
Investeringen (exclusief acquisities) 740 830 (10.8)%
Aantal medewerkers 227.000 222.000 2.3%
Kredietbeoordeling/vooruitzichten Standard & Poor’s BBB / stabiel BBB / stabiel —
Kredietbeoordeling/vooruitzichten Moody’s Baa3 / positief Baa3 / positief —

Bepaalde financiële indicatoren zijn gebaseerd op alternatieve prestatieindicatoren. De definitie van die alternatieve prestatieindicatoren wordt gegeven op pagina 37 van het 
jaarverslag 2014 van Ahold (alleen in het Engels beschikbaar).

1  De daling van de nettowinst in 2014 ten opzichte van 2013 kwam hoofdzakelijk voor rekening van de resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.  
In de resultaten 2014 is een last van € 194 miljoen opgenomen voor de schikking in verband met het Waterbury proces en de daarmee  
samenhangende belastingeffecten en juridische kosten. In het resultaat van 2013 was daarentegen een winst van € 1.751 miljoen opgenomen  
in verband met de verkoop van voormalige joint venture ICA.

2 Zie voor meer informatie over het gecorrigeerde resultaat uit voortgezette activiteiten het onderdeel Group Financial review in het jaarverslag 2014.

3  Het dividenduitkeringspercentage is gebaseerd op het gecorrigeerde resultaat uit voortgezette activiteiten; zie voor meer informatie het  
onderdeel Group Financial review in het jaarverslag 2014.

4  De schuldratio van de voor nettolease gecorrigeerde schuld gedeeld door EBITDAR wordt nader omschreven in het onderdeel over  
alternatieve prestatie-indicatoren; zie voor meer informatie het onderdeel Group Financial review in het jaarverslag 2014.

Overzicht van 
onze prestaties
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Overzicht afgelopen 
vijf jaar

Resultaten, kasstroom en overige informatie 
€ miljoen, behalve cijfers per aandeel 2014 2013 2012 2011 2010

Netto-omzet 32.774 32.615 32.682 30.098 29.353
Netto-omzetgroei tegen constante wisselkoersen¹ 0,8% 2,0% 3,6% 5,5% 4,6%
Bedrijfsresultaat 1.250 1.239 1.336 1.351 1.341
Onderliggende operationele marge 3,9% 4,2% 4,3% 4,6% 4,7%
Nettorentelast (222) (242) (207) (223) (268)
Resultaat uit voortgezette activiteiten 791 805 869 914 837
Resultaat (verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (197) 1.732 46 103 16
Nettoresultaat 594 2.537 915 1.017 853

Nettoresultaat per gewoon aandeel (onverwaterd) 0,68 2,48 0,88 0,92 0,73
Nettoresultaat per gewoon aandeel (verwatered) 0,67 2,39 0,85 0,89 0,72
Resultaat uit voortgezette activiteiten per gewoon 
aandeel (onverwaterd) 0,90 0,79 0,84 0,82 0,72
Resultaat uit voortgezette activiteiten per gewoon 
aandeel (verwaterd) 0,88 0,77 0,81 0,80 0,70
Dividend per gewoon aandeel 0,48 0,47 0,44 0,40 0,29

Vrije kasstroom 1.055 1.109 1.051 845 1.029
Nettokasstroom uit bedrijfs-, investerings- en 
financieringsactiviteiten (1.005) 681 (511) (226) (157)

Investeringen (inclusief acquisities)² 1.005 843 1.876 880 1.104
Investeringen als % van de netto-omzet 3,1% 2,6% 5,7% 2,9% 3,8%

Reguliere investeringen 740 830 929 807 846
Reguliere investeringen als % van de netto-omzet 2,3% 2,5% 2,8% 2,7% 2,9%

Gemiddelde wisselkoers (€ per $) 0,7529 0,7533 0,7782 0,7189 0,7555

1  De netto-omzetgroei in 2010 is gecorrigeerd voor het effect van week 53 in 2009.

2  Toevoegingen aan materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen en immateriële activa. Inbegrepen zijn via bedrijfscombinaties verworven activa; niet inbegrepen zijn 
beëindigde bedrijfsactiviteiten.
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Executive Committee en Raad van Bestuur

Een balans tussen 
deskundigheid en ervaring
Onze Executive Committee en Raad van Bestuur vormen samen een managementstructuur die 
erop is gericht de bedrijfsonderdelen te ondersteunen, tegemoet te komen aan de behoeften 
van onze stakeholders en de relevante wet- en regelgeving na te leven. Het Executive 
Committee bestaat uit de Raad van Bestuur (eindverantwoordelijk voor het dagelijkse 
management van Ahold) en bepaalde sleutelfunctionarissen.

Dick Boer
President en Chief Executive Officer (CEO) 

Voorzitter Raad van Bestuur en 
Executive Committee

Jeff Carr
Executive Vice President en Chief Financial 
Officer (CFO)

Lid Raad van Bestuur en Executive Committee

James McCann
Executive Vice President en Chief Operating 
Officer (COO) Ahold USA

Lid Raad van Bestuur en Executive Committee

Hanneke Faber
Chief Commercial Officer (CCO) 

Lid Executive Committee

Abbe Luersman
Chief Human Resources Officer (CHRO) 

Lid Executive Committee

Jan Ernst de Groot
Chief Legal Officer 

Lid Executive Committee

Wouter Kolk
Chief Operating Officer (COO) Ahold 
Nederland en Chief Executive Officer 
Albert Heijn

Lid Executive Committee

Diversiteit Raad van Bestuur

Nationaliteit

4 
NL

 1 
VS

2 
VK

5 
Man

Geslacht

2 
Vrouw
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of volg ons op Twitter:
@AholdNews

ahold.com

Voor meer informatie en  
contactgegevens, bezoek: 



Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 10:07
Aan:
Onderwerp: FW: Bezoek SG-pIvSG EZ aan Ahold
Bijlagen: Economische Zaken Agenda 13 november 2015 CONCEPT EZ.doc

Hol , zie hierbij alvast het programma voor het bezoek van de SG aan Ahold. Ik zal alvast de dossierhouders
van de onderwerpen inlichten, kan kunnen ze alvast aan de slag met hun inbreng.

Groet,

Van: @ahold.com]
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 12:10
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Bezoek SG-plvSG EZ aan Ahold

Geachte dames en Beste

In vervolg op de mail van treffen jullie bijgaand ons voorstel aan voor de agenda voor de
kennismaking van

en met Albert Heijn op 13 november a.s.

Ik had het genoegen met op 2 september tijdens deEZ Netwerkbijeenkomst in het
Gemeentemuseum in Den Haag kort te spreken. Uit dat gesprek is agendapunt 3 voortgekomen.

Als jullie commentaar, vragen of opmerkingen hebben hoor ik het graag.

Groet,

Vriendelijke groet/ Kind regards

Royal Ahold
Phone + 316
Email s(ahold.com
www.ahold.com

Op 29 september 2015 11:34 schreef @minez.nl>:

Hoi

1
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Ik vroeg me af of het lukt met de voorbereidingen voor het werkbezoek 3 november van en
Vanaf volgende week 5 oktober neemt (cc) de werkzaamheden over, dus voor

(overige) vragen kun je haar benaderen. Voor de inhoudelijke voorbereiding en afstemming van het programma
kun je bij terecht.

Alvast bedankt!

Groet,

Van: sahold.com1
Verzonden: vrijdag 10 juli 2015 10:24

Q Aan: )
CC:
Onderwerp: Re: Bezoek SG-pIvSG EZ

Hallo , mooi dat we een datum hebben!

Het tijdstip lijkt me prima.

Ik kom bij je terug met een locatie en voorstel voor agendalprogramma.

Laten we hierover na de vakantie weer contact hebben.

Fijne zomer!

Groet,

Vriendelijke groet! Kind regards

Royal Ahold

Phone + 31 6

2



Email @ahold.com

www.ahold.com

Op 9juli 2015 11:23 schreef (minez.n1>:

Hoi

Zojuist hier intern even afgestemd; we kunnen 13 november vastzetten voor een werkbezoek. Zowel
als n hebben dit nu gereserveerd in hun agenda. Precieze tijdstip moeten we nog bepalen,

maar ik denk dat +- 9.30-13.00 (inclusief lunch) voldoende moet zijn?

oGroet,

Van: sahold.com]
Verzonden: donderdag 9 juli 2015 9:55
Aan:
CC:
Onderwerp: Bezoek SG-plvSG EZ

, goed dat we even hebben kunnen afstemmen.

Zoals ik je meldde zijn onze beschikbaar op vrijdag

013
november in de ochtend voor een bedrijfsbezoek aan ons DC. Locatie en bijzonderheden volgen.

Jij gaat nog nâ of deze datum ook in de agenda van past.

Ik heb ingecopieerd. Zij is de assistent van en beheert zijn agenda.

We horen graag.

Groet,

3



Vriendelijke groet! Kind regards

Royal Ahold

Phone+31 6

Email (Zlahold.com

www.ahold.com

This email and any attachments may contain information that is proprietary,

confidential and!or privileged and for the sole use of the intended recipients(s)

only.

1f you are not the intended recipient, please notify the sender by return

email and delete all copies of this email and any attachments. Ahold and/or its

subsidiaries shail neither be liable for the inaccurate or incomplete transmission

of the information containeci in this email or any attachments, nor for any delay

in its receipt. To the extent this email is intended to create any legal obligation,

the obligation shall bind only the contracting entity and not any other entity within

the Ahold Group.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

4



Aanleiding
Vanmiddag komt Ahold Delhaize (AHD), op eigen initiatief, op bezoek. Ze spelen hierbij in op de

“ actualiteit, gelet op de berichtgeving over heronderhandelingen van het fusiebedrijf met zijn
leveranciers over contracten, prijzen en leveringsvoorwaarden.

Eerste indruk

Mogelijke vragen/opmerkingen voor gesprek
• Hoe bevalt de fusie tot dusver? Grote cultuurverschillen tussen de bedrijven?
• Wat is AHD’s lezing van de berichtgeving naar aanleiding van de voorgenomen

heronderhandelingen?
• Hoe verhouden de onderhandelingen zich tot de gedragscode oneerlijke handelspraktijken?
• Heronderhandelt AHD ook nog met kleinere leveranciers?
• Hoe ziet AHD’s inkoopbeleid eruit? [Volgens Agro is met name de positie voor verse producten

(groenten, fruit, vers vlees) gevoelig.

• Op 14 september is een bijeenkomst van de stuurgroep agrofood i.h.k.v. de pilot eerlijke
handelspraktijken. Mogelijk zal de casus hier aan de orde komen.

-j
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