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Belangrijke informatie over de jaarlijkse Algemene Vergadering Arcadis N.V. op 6 mei 2020  
 
26 maart 2020 – update 
 
Arcadis heeft besloten het dividendvoorstel 2019 te verwijderen van de agenda van de jaarlijkse Algemene 
Vergadering op woensdag 6 mei 2020. Klik hier voor het betreffende persbericht. 
 
 
20 maart 2020 – COVID-19 pandemie  
 
Vanwege de COVID-19 pandemie zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Arcadis N.V. op 6 mei 2020 in 
hybride vorm worden gehouden, waarbij zowel aanwezigheid in persoon als online aanwezigheid mogelijk 
wordt gemaakt. Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden, doet Arcadis nadrukkelijk een beroep op 
aandeelhouders en hun vertegenwoordigers om fysieke aanwezigheid bij de Algemene Vergadering zoveel 
mogelijk te beperken, en om ingeval van gezondheidsklachten de Algemene Vergadering niet in persoon bij 
te wonen. Deze beperking van fysieke aanwezigheid maakt deel uit van de voorzorgsmaatregelen die de 
vennootschap neemt om gezondheidsrisico’s te beperken.      
 
De vennootschap biedt de mogelijkheid om de vergadering online te volgen door middel van een webcast. 
Indien u een aandeelhouder bent en besluit om de vergadering niet in persoon bij te wonen, kunt u uw 
stemrecht uitoefenen ofwel door middel van een volmacht (zoals elk jaar) ofwel op afstand tijdens de 
vergadering (nieuw). Zie de steminstructies abnamro.com/evoting voor meer informatie over de wijzen 
waarop u uw stemrecht kunt uitoefenen. 
 
We nodigen aandeelhouders uit om vragen over de agendapunten schriftelijk te stellen voorafgaand aan de 
vergadering. We verzoeken u uw vraag/vragen uiterlijk dinsdag 5 mei 2020 om 17:00 uur te sturen naar 
ir@arcadis.com. We kunnen niet garanderen dat vragen die na dat tijdstip ontvangen worden, zullen worden 
behandeld tijdens de vergadering.   
 
Om mogelijke gezondheidsrisico’s verder te beperken worden alle sociale bijeenkomsten rondom de 
vergadering gecanceld. Dit houdt onder meer in dat er na afloop van de vergadering geen borrel zal worden 
aangeboden. De leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur die de vergadering bijwonen 
alsmede andere vertegenwoordigers van Arcadis, zullen niet beschikbaar zijn voor sociale interactie voor of 
na de vergadering.   
   
Arcadis zal de situatie nauwgezet blijven monitoren en zal mogelijk aanvullende maatregelen treffen. We 
adviseren u om regelmatig onze website te raadplegen voor de laatste stand van zaken. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
De jaarlijkse Algemene Vergadering (‘AV’) van Arcadis N.V. (de 'Vennootschap') zal worden gehouden op 
woensdag 6 mei 2020 om 14.00 uur in de RAI, Europaplein 24, Amsterdam, Nederland. 
 
 
VERKORTE AGENDA 
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 
4. Jaarrekening 2019  
5. Decharge  
6. Benoeming van de accountant voor het onderzoek van Jaarrekening 2021 
7. Beloningsverslagen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 
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8. Beloningsbeleid Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 
9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen  
10. Wijziging van de Statuten van Arcadis N.V. 
11. Delegatie van bevoegdheid tot toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen Arcadis N.V. 
12. Machtiging tot inkoop van aandelen Arcadis N.V. 
13. Rondvraag   
14.  Sluiting 
  
 
Vanaf heden zijn alle relevante vergaderdocumenten, waaronder de volledige agenda met toelichting, het 
Jaarverslag 2019 en het drieluik met de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Arcadis N.V. te 
raadplegen op de website van de Vennootschap (www.arcadis.com) en kosteloos verkrijgbaar bij de 
Vennootschap, Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 MS Amsterdam en bij ABN AMRO, e-mail: 
ava@nl.abnamro.com. 
 
Ten aanzien van gewone aandelen gelden voor deze AV op grond van artikel 2:117b lid 4 BW als stem- 
en/of vergadergerechtigden zij die per woensdag 8 april 2020 (de ‘Registratiedatum’) die rechten hebben 
en als zodanig zijn ingeschreven in de door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen registers. 
 
Aan alle geregistreerde houders van aandelen op naam zal een uitnodiging voor de AV worden gezonden. 
 
Houders van aandelen aan toonder, die de AV wensen bij te wonen, kunnen vanaf donderdag 9 april 2020 bij de 
intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via abnamro.com/evoting een registratiebewijs aanvragen 
dat als toegangsbewijs voor de AV dient. Aandeelhouders kunnen deze aanvraag tot uiterlijk woensdag 29 april 
2020 om 17.00 uur indienen. 
 
Alle aandeelhouders kunnen zich op de AV door een onafhankelijke derde laten vertegenwoordigen. Daartoe 
kunnen zij, indien zij houder zijn van aandelen aan toonder, na registratie bij de intermediar een volmacht met 
steminstructie geven aan Intertrust (Netherlands) B.V. te Amsterdam. De volmacht kan worden verkregen via de 
website van de Vennootschap en via de intermediair. De volmacht moet uiterlijk op woensdag 29 april 2020 om 
17.00 uur CET zijn ontvangen door Intertrust (Netherlands) B.V., t.a.v. de heer R. Rosenboom, Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB te Amsterdam. 
 
Aan de geregistreerde houders van aandelen op naam zal een dergelijke volmacht met steminstructie worden 
verzonden. Ook hier geldt dat deze volmacht uiterlijk op woensdag 29 april 2020 om 17.00 uur CET door 
Intertrust (Netherlands) B.V. moet zijn ontvangen op voornoemd adres.  
 
Indien aandeelhouders volmacht willen afgeven aan een ander dan Intertrust (Netherlands) B.V., dan kunnen zij 
eveneens gebruik maken van de volmacht die de Vennootschap beschikbaar stelt op haar website en kan 
worden verkregen via de intermediair. Om toegang te verkrijgen tot de AV moet een derde die volmacht heeft 
verkregen deze volmacht en, indien van toepassing, het registratiebewijs, meenemen naar de AV.  
 
Voor aanvang van de AV kan aan aandeelhouders en gevolmachtigden die de vergadering wel in persoon 
wensen bij te wonen bij de inschrijfbalie gevraagd worden zich te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle 
vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee te brengen. 
 
Aandeelhouders die niet in persoon of bij gevolmachtigde de AV wensen bij te wonen kunnen voorafgaand 
aan de AV, tot en met woensdag 29 april 2020 om 17.00 uur, via de daarvoor bestemde website van ABN 
AMRO hun stem uitbrengen: www.abnamro.com/evoting. 
 
Intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 30 april 2020 om 12.00 uur aan ABN AMRO een opgave te 
verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat voor elke aandeelhouder voor de AV wordt 
aangemeld. 
 
Dit jaar kunnen aandeelhouders hun stemrecht ook op afstand uitoefenen tijdens de vergadering. Zie voor 
meer informatie over de webcast en het stemproces abnamro.com/evoting. 
 
Dit jaar kunnen aandeelhouders die ervoor kiezen de AV in de RAI niet bij te wonen, de vergadering online 
volgen via een webcast.  
 
Aandeelhouders die de AV via de webcast volgen kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen 
indienen. Zij worden verzocht hun vraag/vragen uiterlijk op dinsdag 5 mei 2020 om 17:00 uur in te dienen via 



ir@arcadis.com. We kunnen niet garanderen dat vragen die na dit tijdstip ontvangen worden, tijdens de AV 
zullen worden behandeld.  
 
 
Amsterdam, 20 maart 2020 
 
Raad van Bestuur 
Arcadis N.V. 
Gustav Mahlerplein 97-103 
1082 MS Amsterdam 
Internet: www.arcadis.com 

 
Voor informatie:  
J. Pullens, Director Investor Relations  
Telefoon: 020 2011 083 
E-mail: ir@arcadis.com 
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