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Stemvolmacht
Naam:   

Adres :  

handelend namens en/of in opdracht van (slechts invullen indien relevant)

Naam:   

Adres :  

(de “Volmachtgever”).

VERKLAART HIERBIJ ALS VOLGT

1. De Volmachtgever verleent hierbij een volmacht zoals hieronder omschreven aan de heer mr. P.C.S. van der 
Bijl, notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., of zijn vervanger, zowel aan hen gezamenlijk als aan 
ieder van hen afzonderlijk (ieder: een “Gevolmachtigde”).

2. De inhoud van deze volmacht strekt tot het namens de Volmachtgever (i) bijwonen van een algemene 
vergadering van aandeelhouders van ASR Nederland N.V. (“a.s.r.”) te houden op 31 mei 2018 (de 
“Vergadering”), (ii) uitbrengen van het stemrecht van de Volmachtgever op de wijze zoals hieronder 
weergegeven, voor een zodanig aantal stemmen als waartoe de Volmachtgever op de registratiedatum 
van de Vergadering (de “Registratiedatum”) gerechtigd was en welke de Volmachtgever bij deze voor de 
Vergadering aanmeldt, en (iii) verrichten van al hetgeen de Volmachtgever overigens ter Vergadering zelf  
zou mogen verrichten.

3. De Volmachtgever verleent hierbij een instructie aan de Gevolmachtigde om het stemrecht van de 
Volmachtgever op grond van deze volmacht uit te oefenen zoals hieronder wordt aangegeven  
(bij gebreke waarvan de Gevolmachtigde op grond van deze volmacht op ieder agendapunt vóór het 
betreffende besluit mag stemmen namens de Volmachtgever):

Agendapunt Voor Tegen Onthouding

3.a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017

3.c Voorstel tot uitkering van dividend

4.a Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de 
uitoefening van hun taak in het boekjaar 2017

4.b Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen 
voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2017

6.b Voorstel tot benoeming van Sonja Barendregt tot lid van de Raad van Commissarissen 

7.a Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van 
gewone aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen

7.b Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of 
uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht

7.c Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen 
door de vennootschap

8.a Voorstel tot intrekking van door a.s.r. gehouden aandelen
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