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  Stellantis N.V. Terms and Conditions Special Voting 
Shares 
6.1 Gewone aandelen kwalificeren 
vanaf de datum van een registratie in het 
Loyaliteitsregister na een onafgebroken 
periode van drie jaar als Gekwalificeerde 
Gewone Aandelen. De houder hiervan 
heeft recht op één Loyaliteitsaandeel per 
Gewoon Aandeel. 
 
Stemrechten 
Eén Loyaliteitsaandeel geeft recht op 
één stem. 
De houder van een Loyaliteitsaandeel 
heeft daarmee recht op twee stemmen. 
  

T&C par. 4.1 – 4.9: 
- Aandeelhouder moet 

een verzoek indienen bij 
de Agent, via de broker, 
om aandelen in te 
schrijven in het 
Loyaliteitsregister.  

- Bij dit verzoek moet een 
Verkiezingsformulier 
(Election form) en een 
bevestiging van de 
effectenhandelaar dat de 
aandeelhouder dit aantal 
Gewone Aandelen in 
bezit heeft worden 
ingediend. 

- Samen met het 
Verkiezingsformulier 
wordt een volmacht aan 
de Agent verleend.  

- De Agent beoordeelt het 
verzoek en deelt de 
aandeelhouder binnen 
tien werkdagen mee of 
het verzoek wordt 
geaccepteerd.  

  Ferrari N.V. Terms and Conditions Special Voting 
Shares   
5.1 Gewone aandelen kwalificeren 
vanaf de datum van een registratie in het 
Loyaliteitsregister na een onafgebroken 
periode van drie jaar als Gekwalificeerde 
Gewone Aandelen. De houder hiervan 
heeft recht op één Loyaliteitsaandeel per 
Gekwalificeerd Gewoon Aandeel. 
 
Stemrechten 
Eén Loyaliteitsaandeel geeft recht op 
één stem. 
De houder van een Loyaliteitsaandeel 
heeft daarmee recht op twee stemmen.  

  T&C par. 4.1 – 4.9: 
- Aandeelhouder moet 

een verzoek indienen bij 
de Agent, via de broker, 
om aandelen in te 
schrijven in het 
Loyaliteitsregister.  

- Bij dit verzoek moet een 
Verkiezingsformulier 
(Election form) en een 
bevestiging van de 
effectenhandelaar dat de 
aandeelhouder dit aantal 
Gewone Aandelen in 
bezit heeft, worden 
ingediend. 

- Samen met het 
Verkiezingsformulier 
wordt een volmacht aan 
de Agent verleend.  

- De Agent beoordeelt het 
verzoek en deelt de 
aandeelhouder binnen 
tien werkdagen mee of 
het verzoek wordt 
geaccepteerd. 

  Exor N.V.  Terms and Conditions Special Voting 
Shares  
5.1 Gewone aandelen kwalificeren 
vanaf de datum van registratie in het 
Loyaliteitsregister na een onafgebroken 

  T&C par. 4.1 – 4.9: 
- Aandeelhouder moet 

een verzoek indienen bij 
de Agent, via de broker, 
om aandelen in te 



periode van vijf jaar als Gekwalificeerde 
Gewone Aandelen A. De houder hiervan 
heeft de mogelijkheid om voor ieder 
Gekwalificeerd Gewoon Aandeel A, één 
Loyaliteitsaandeel A aan te verkrijgen.  
 
6.1 Gewone Gekwalificeerde Aandelen 
A kwalificeren vanaf de datum van 
registratie in het Loyaliteitsregister na 
een onafgebroken periode van tien jaar 
als Gekwalificeerde Aandelen B. De 
houder hiervan heeft de mogelijkheid om 
voor ieder Gekwalificeerd Aandeel B, 
één Loyaliteitsaandeel B te verkrijgen.  
 
Stemrechten 
Eén Loyaliteitsaandeel A geeft recht op 
vier stemmen.  
De houder van een Loyaliteitsaandeel A 
heeft daarmee recht op vijf stemmen. 
 
Eén Loyaliteitsaandeel B geeft recht op 
negen stemmen. 
De houder van een Loyaliteitsaandeel B 
heeft daarmee recht op tien stemmen. 
  

schrijven in het 
Loyaliteitsregister.  

- Bij dit verzoek moet een 
Verkiezingsformulier 
(Election form) en een 
bevestiging van de 
effectenhandelaar dat de 
aandeelhouder dit aantal 
Gewone Aandelen in 
bezit heeft, worden 
ingediend. 

- Samen met het 
Verkiezingsformulier 
wordt een volmacht aan 
de Agent verleend.  

- De Agent beoordeelt het 
verzoek en deelt de 
aandeelhouder binnen 
tien werkdagen mee of 
het verzoek wordt 
geaccepteerd. 

 CNH Industrial N.V.   Terms and Conditions for Special 
Voting Shares 
5.1 Gewone aandelen kwalificeren 
vanaf de datum van een registratie in het 
Loyaliteitsregister na een onafgebroken 
periode van drie jaar als Gekwalificeerde 
Gewone Aandelen. De houder hiervan 
heeft recht op één Loyaliteitsaandeel per 
Gewoon Aandeel.  
 
Stemrechten 
Eén Loyaliteitsaandeel geeft recht op 
één extra stem. 
De houder van een Loyaliteitsaandeel 
heeft daarmee recht op twee stemmen.  

T&C par. 4.1 – 4.9 
- Aandeelhouder moet 

een verzoek indienen bij 
de Agent, via de broker, 
om aandelen in te 
schrijven in het 
Loyaliteitsregister.  

- Bij dit verzoek moet een 
Verkiezingsformulier 
(Election form) en een 
bevestiging van de 
effectenhandelaar dat de 
aandeelhouder dit aantal 
Gewone Aandelen in 
bezit heeft, worden 
ingediend. 

- Samen met het 
Verkiezingsformulier 
wordt een volmacht aan 
de Agent verleend.  

- De Agent beoordeelt het 
verzoek en deelt de 
aandeelhouder binnen 
tien werkdagen mee of 
het verzoek wordt 
geaccepteerd.  

Davide Campari-Milano N.V. Special Voting Shares / Terms and 
Conditions for Special Voting Shares 
5.1 T&C: Gewone Aandelen kwalificeren 
vanaf de datum van registratie in het 
Loyaliteitsregister na een onafgebroken 
periode van twee jaar als 
Gekwalificeerde Gewone Aandelen A. 
De houder hiervan heeft de mogelijkheid 
om voor ieder Gekwalificeerd Gewoon 
Aandeel A, één Loyaliteitsaandeel A te 
verkrijgen. Allocatie van 
Loyaliteitsaandelen A vindt plaats om 
niet.  

  T&C par. 4.1 – 4.9: 
- Aandeelhouder moet 

een verzoek indienen bij 
de Agent, via de broker, 
om aandelen in te 
schrijven in het 
Loyaliteitsregister.  

- Bij dit verzoek moet een 
Verkiezingsformulier 
(Election form) en een 
bevestiging van de 
effectenhandelaar dat de 
aandeelhouder dit aantal 



 
Voor ieder Gekwalificeerd Gewoon 
Aandeel A kunnen twee stemmen 
worden toegekend middels toewijzing 
van Loyaliteitsaandeel A. 
 
6.1 T&C: Gekwalificeerde Gewone 
Aandelen A kwalificeren vanaf de datum 
van registratie in het Loyaliteitsregister 
na een onafgebroken periode van drie 
jaar als Gekwalificeerde Gewone 
Aandelen B. De houder hiervan heeft de 
mogelijkheid om voor ieder 
Gekwalificeerd Gewoon Aandeel B één 
Loyaliteitsaandeel B te verkrijgen. 
Allocatie van Loyaliteitsaandelen B vindt 
plaats om niet. 
 
Voor ieder Gekwalificeerd Gewoon 
Aandeel B kunnen vijf stemmen worden 
toegekend middels toewijzing van 
Loyaliteitsaandeel B. 
 
7.1 T&C: Gekwalificeerde Gewone 
Aandelen B kwalificeren vanaf de datum 
van registratie in het Loyaliteitsregister 
na een onafgebroken periode van vijf 
jaar als Gekwalificeerde Gewone 
Aandelen C. De houder hiervan heeft de 
mogelijkheid om voor ieder 
Gekwalificeerd Gewoon Aandeel C één 
Loyaliteitsaandeel C te verkrijgen. 
Allocatie van Loyaliteitsaandelen C vindt 
plaats om niet. 
 
Voor ieder Gekwalificeerd Gewoon 
Aandeel C kunnen tien stemmen worden 
toegekend middels toewijzing van 
Loyaliteitsaandeel C. 
 
Stemrechten 
Eén Loyaliteitsaandeel A geeft recht op 
één stem. 
De houder van een Loyaliteitsaandeel A 
heeft daarmee recht op twee stemmen.  

Gewone Aandelen in 
bezit heeft, worden 
ingediend. 

- Samen met het 
Verkiezingsformulier 
wordt een volmacht aan 
de Agent verleend.  

- De Agent beoordeelt het 
verzoek en deelt de 
aandeelhouder binnen 
tien werkdagen mee of 
het verzoek wordt 
geaccepteerd. 

Ermenegildo Zegna N.V. Terms and Conditions – Special Voting 
Shares 
6.1.1 T&C: Gewone Aandelen 
kwalificeren vanaf de datum van 
registratie in het Loyaliteitsregister na 
een onafgebroken periode van twee jaar 
als Gekwalificeerde Gewone Aandelen 
A. De houder hiervan heeft de 
mogelijkheid om voor ieder 
Gekwalificeerd Gewoon Aandeel A, één 
Loyaliteitsaandeel A te verkrijgen.  
 
7.1.1 T&C: Gekwalificeerde Gewone 
Aandelen A kwalificeren vanaf de datum 
van registratie in het Loyaliteitsregister 
na een onafgebroken periode van drie 
jaar als Gekwalificeerde Gewone 
Aandelen B. De houder hiervan heeft de 
mogelijkheid om voor ieder 
Gekwalificeerd Gewoon Aandeel B één 
Loyaliteitsaandeel B te verkrijgen.  

T&C 4.1.1 – 4.1.6: 
- Aandeelhouder moet 

een verzoek indienen bij 
de Agent om aandelen in 
te schrijven in het 
Loyaliteitsregister 
middels een 
verkiezingsformulier 
(Election form) 

- Aandeelhouder moet 
een ondertekende 
volmacht indienen 
waarbij hij de 
vertegenwoordiger van 
de vennootschap 
volmacht verleent. Dit is 
samen met het 
verkiezingsformulier het 
Applicatiedocument. 

- De Agent beoordeelt het 
verzoek en deelt de 



 
8.1.1 T&C: Gekwalificeerde Gewone 
Aandelen B kwalificeren vanaf de datum 
van registratie in het Loyaliteitsregister 
na een onafgebroken periode van vijf 
jaar als Gekwalificeerde Gewone 
Aandelen C. De houder hiervan heeft de 
mogelijkheid om voor ieder 
Gekwalificeerd Gewoon Aandeel C één 
Loyaliteitsaandeel C te verkrijgen. 
 
Stemrechten 
Eén Loyaliteitsaandeel A geeft recht op 
één extra stem. 
De houder van een Loyaliteitsaandeel A 
heeft daarmee recht op twee stemmen. 
 
Eén Loyaliteitsaandeel B geeft recht op 
vier extra stemmen. 
De houder van een Loyaliteitsaandeel B 
heeft daarmee recht op vijf stemmen. 
 
Eén Loyaliteitsaandeel C geeft recht op 
negen extra stemmen. 
De houder van een Loyaliteitsaandeel C 
heeft daarmee recht op tien stemmen. 
 

aandeelhouder binnen 
tien werkdagen mee of 
het verzoek wordt 
geaccepteerd. 

Iveco Group N.V. Terms and Conditions – Special voting 
shares 
5.1 T&C: Gewone Aandelen kwalificeren 
vanaf de datum van registratie in het 
Loyaliteitsregister na een onafgebroken 
periode van drie jaar als Gekwalificeerde 
Gewone Aandelen. De houder hiervan 
heeft de mogelijkheid om voor ieder 
Gekwalificeerd Gewoon Aandeel, één 
Loyaliteitsaandeel te verkrijgen. 
Allocatie van Loyaliteitsaandelen vindt 
plaats om niet.  
 
Stemrechten 
Eén Loyaliteitsaandeel geeft recht op 
één stem.  
De houder van een Loyaliteitsaandeel 
heeft daarmee recht op twee stemmen. 
 
 
 

T&C 4.1 – 4.9: 
- Aandeelhouder moet 

een verzoek indienen bij 
de Agent, via de broker, 
om aandelen in te 
schrijven in het 
Loyaliteitsregister.  

- Bij dit verzoek moet een 
Verkiezingsformulier 
(Election form) en een 
bevestiging van de 
effectenhandelaar dat de 
aandeelhouder dit aantal 
Gewone Aandelen in 
bezit heeft, worden 
ingediend. 

- Samen met het 
Verkiezingsformulier 
wordt een volmacht aan 
de Agent verleend.  

- De Agent beoordeelt het 
verzoek en deelt de 
aandeelhouder binnen 
tien werkdagen mee of 
het verzoek wordt 
geaccepteerd. 

 


