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Artikel 1. Inleiding

Datum
23 augustus 2022

1.1 Het beleid inzake contacten met aandeelhouders (het “Beleid”). heeft betrekking
op aandeelhouders (de “Aandeelhouders”) van BNG Bank N.V. (“BNG Bank) als

Onze referentie

bedoeld in artikel 6 van de statuten van BNG Bank (de “Statuten”).

2669060

1.2 In geval van tegenstrijdigheid prevaleren wet- en regelgeving en Statuten boven
bepalingen van dit Beleid.
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Artikel 2. Aandeelhouders
2.1 Aandeelhouders van BNG Bank zijn de Staat der Nederlanden, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen naar Nederlands recht.
2.2 De uitgifte en inkoop van aandelen geschiedt conform artikel 4 en 5 van de
Statuten.
2.3 Op het voor Aandeelhouders bestemde deel van de website van BNG Bank wordt
een register van Aandeelhouders opgenomen met vermelding van het aantal van
door hen gehouden aandelen. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
Artikel 3. Contacten met aandeelhouders
3.1 BNG Bank streeft naar een open en constructieve dialoog met Aandeelhouders.
3.2 Uitwisseling van informatie met Aandeelhouders vindt plaats door middel van de
Algemene Vergadering, door bilaterale contacten met Aandeelhouders, nieuwsen persberichten en informatie gepubliceerd op de website van BNG Bank.
3.3 BNG Bank plaatst en actualiseert voor Aandeelhouders relevante informatie op
een afzonderlijk gedeelte van de website van BNG Bank.
3.4 In bilaterale contacten met Aandeelhouders wordt BNG Bank in beginsel
vertegenwoordigd door de voorzitter van het Executive Committee en/of de
voorzitter van de Raad van Commissarissen. BNG Bank kan ook andere
functionarissen en/of adviseurs bij gesprekken met Aandeelhouders betrekken.
3.5 Bilaterale contacten met één of meer Aandeelhouder(s) kunnen op initiatief van
de Aandeelhouder(s) of op initiatief van het Executive Committee en/of Raad van
Commissarissen plaatsvinden.
3.6 Het Executive Committee en/of de Raad van Commissarissen zullen de belangen
van BNG Bank en alle Aandeelhouders in overweging nemen bij het besluit om
een bilateraal contact aan te gaan met één of meer Aandeelhouders.
Artikel 4. Staat der Nederlanden
4.1 Uit hoofde van het Deelnemingenbeleid Rijksoverheid voert de Staat der
Nederlanden, vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën, in de regel in
ieder geval tweemaal per jaar, waarvan eenmaal ter voorbereiding van de
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, een gesprek met de voorzitter van de
Raad van Commissarissen en doorgaans ook met één van de
medecommissarissen. Deze gesprekken vinden plaats zonder het Executive
Committee en gaan over alle onderwerpen die voor de specifieke deelneming op
dat moment spelen. Daarnaast wordt gesproken over het functioneren van de
bestuurders en commissarissen en over bevoegdheden die exclusief aan de Raad
van Commissarissen toekomen.

4.2 Uit hoofde van het Deelnemingenbeleid Rijksoverheid spreekt de Staat der
Nederlanden ieder kwartaal met het Executive Committee. Dergelijke gesprekken

Datum
23 augustus 2022

worden gebruikt om informatie uit te wisselen, ontwikkelingen te bespreken en
het gevoerde beleid van het bestuur te toetsen.
4.3 Naast deze vaste overleggen zijn er meer contactmomenten met het Executive

Onze referentie
2669060

Committee of de Raad van Commissarissen, al naar gelang de situatie dat
vereist.
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Artikel 5. Veranderingen met betrekking tot dit beleid
5.1 Het Executive Committee is bevoegd om dit Beleid aan te nemen, aan te passen
of in te trekken na instemming van de Raad van Commissarissen. Het Executive
Committee, met instemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen,
en de Raad van Commissarissen hebben de mogelijkheid om af te wijken van dit
Beleid.

