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PERSBERICHT  

 

 

Delft, 31 maart 2020 

 

Royal Delft Group stelt AVA 2020 tot nader order uit 

 

Royal Delft Group maakt bekend dat de aangekondigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

(AvA) gepland op 19 mei 2020 tot nader order wordt uitgesteld als gevolg van de maatregelen omtrent 

COVID-19 (corona) virus. 

 

De gezondheid en veiligheid van aandeelhouders, medewerkers, commissarissen en andere 

belanghebbenden heeft de hoogste prioriteit voor Royal Delft Group. Royal Delft Group volgt de 

ontwikkelingen en aanwijzingen van de overheid op de voet en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor 

om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de AvA te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het 

limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, dan wel het mogelijk verder uitstellen van de 

AvA.  

 

Aandeelhouders wordt verzocht de website van Royal Delft Group regelmatig te bezoeken voor eventuele 

nadere berichten met betrekking tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

 

 

Over Royal Delft Group 

Royal Delft Group, bekend als een van de oudste beursgenoteerde ondernemingen in Amsterdam onder 

de naam N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, is actief met drie bedrijfsonderdelen: 

 

Royal Delft 

B.V. Delftsch Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft en Labouchere 

(Royal Delft), is de toonaangevende producent van handgemaakt sieraardewerk (vooral het authentieke 

Delfts Blauw) en speciale keramische producten in kleine oplagen. De productielocatie in Delft is tevens  

een toeristische attractie. Ruim 140.000 bezoekers vanuit de hele wereld brengen jaarlijks een bezoek aan 

de Royal Delft Experience. 

 

Royal Leerdam Crystal 

Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en siervoorwerpen, die 

ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars 

aan om een esthetisch verantwoord assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen. 
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Royal Delft Vastgoed  

Royal Delft Vastgoed richt zich sinds 2018 op het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. De 

opbrengsten uit deze activiteiten worden aangewend ter ondersteuning van de overige twee 

bedrijfsonderdelen: Royal Delft en Royal Leerdam Crystal. 

 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Afdeling pers & publiciteit: 015 – 760 09 41 

Contact: Henk Schouten, CEO Royal Delft Group 

E-mail: info@royaldelft.com 


