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Politik for behandling af aktionærer
Det er Indorama Ventures Public Company Limited ("IVL") politik at behandle alle aktionærer lige
og retfærdigt. Det har øverste prioritet at beskytte aktionærernes rettigheder uanset deres
aktiepost og at tilskynde dem til at udøve deres rettigheder som beskrevet i relevante love.
Aktionærrettigheder
IVL erkender betydningen af aktionærrettigheder som defineret i firmaets Corporate Governance
politik, og erkender aktionærers grundliggende legitime rettigheder til at deltage i
generalforsamlinger, til at godkende Selskabets årsregnskaber, til at give fuldmagt til en
stedfortræder der kan deltage i og stemme på generalforsamlinger, til at stemme for ansættelse
eller afskedigelse af direktører/bestyrelsesmedlemmer, til at stemme om den årlige udnævnelse af
uafhængige revisorer og om fastsættelse af de årlige revisionsgebyrer, til at godkende den årlige
udbyttebetaling og til at stemme om forskellige væsentlige erhvervsmæssige spørgsmål såsom
udvidelse af/nedbringelse af kapitel, ændring af vedtægterne eller ændring af
stiftelsesoverenskomst, fusioner og overtagelser, udstedelse af gældsbreve etc.
IVL opfordrer stærkt aktionærer at stille spørgsmål om de forskellige aspekter af Selskabets
virksomhed og til at fremkomme med deres meninger og anbefalinger på generalforsamlinger, og
Selskabet vil gøre det lettere for aktionærer på forhånd at indsende spørgsmål, som skal stilles på
generalforsamlingen.
Ud over de ovennævnte grundliggende aktionærrettigheder lægger IVL vægt på at give
fyldestgørende, nøjagtig, rettidig og letgennemskuelig information til aktionærerne i god tid.
Retfærdig behandling af aktionærer
I erkendelse af betydningen af retfærdig behandling af aktionærer, har bestyrelsen etableret en
Corporate Governance politik baseret på aktionærrettigheder og en lige og retfærdig behandling af
alle aktionærer, og påtager sig følgende opgaver:
1. for at fremme god selskabsførelse, vil IVL altid give aktionærer mulighed for, forud for
generalforsamlinger at få punkter sat på dagsordenen, at indsende eventuelle spørgsmål til
Selskabet eller årsregnskabet samt mulighed for at foreslå kvalificerede kandidater, der
overholder reglerne for valgbarhed til valg som bestyrelsesmedlemmer på
generalforsamlingen. Kriterierne og fremgangsmåden for at få punkter sat på dagsordenen og
at foreslå kvalificerede kandidater vil blive formidlet gennem informationssystemet hos The
Stock Exchange of Thailand og via Selskabets hjemmeside.
2.

IVL vil holde generalforsamlinger på sted der er tilgængeligt for alle og vil sikre en nem
registreringsproces.

3. IVL vil sikre, at generalforsamlinger foregår på en letgennemskuelig og effektiv måde, og at
aktionærer får tilstrækkelig mulighed for og tid til at stille spørgsmål.
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4. Den dagsorden, der bliver fremlagt på generalforsamlingen vil være identisk med den, der er
fremsendt til aktionærerne.
5. I tilfælde af at en aktionær ikke er i stand til at deltage personligt i en generalforsamlingen, vil
IVL give mulighed for at give fuldmagt til en stedfortræder. Fuldmagtshaver kan være et
hvilken som helst uafhængigt bestyrelsesmedlem eller enhver person, der er udpeget af
aktionæren til at deltage i mødet og stemme på vegne af aktionæren. I den henseende vil
egnet fuldmagts-formular blive rundsendt.
6. Der vil blive brugt skriftlig afstemning i forbindelse med hvert enkelt punkt på dagsordenen.
IVL scanner stemmesedlerne elektronisk og bekendtgør afstemningsresultatet for hvert punkt
på dagsordenen i løbet af mødet. Scanning af stemmesedler og bekendtgørelse af resultater
vil ske under tilsyn af frivillige aktionærer udpeget ved mødets begyndelse og det juridiske råd.
Alle stemmesedler vil for Selskabets fremtidige reference blive opbevaret i en periode på fem
år.
7. For at undgå misbrug af insiderviden, har IVL en intern politik til overvågning af brugen af
indsiderviden og bestyrelsesmedlemmers, lederes og medarbejderes handel med
værdipapirer og vil sikre, at de retningslinjer, der er anført i politikken, overholdes nøje.
***
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