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Stemvolmacht
De ondergetekende
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,
kandidaat-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 22 mei 2019

(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.
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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

3.a

Voorstel tot wijziging beloningsbeleid Raad van Bestuur per 1 januari 2020

3.b

Voorstel tot wijziging bezoldiging Raad van Commissarissen per 1 juli 2019

4.a

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018

4.c

Voorstel tot uitkering van dividend

5.b

Voorstel tot benoeming KPMG als externe accountant voor de boekjaren
2020 tot en met 2024

6.a

Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur
over het boekjaar 2018

6.b

Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van
Commissarissen over het boekjaar 2018

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.b

Voorstel tot herbenoeming van Kick van der Pol tot lid en voorzitter van de
Raad van Commissarissen

4.	Deze volmacht wordt verleend met macht van
substitutie.
5.	De betrekking tussen de Volmachtgever en de
Gevolmachtigde onder deze volmacht wordt uitsluitend
beheerst door Nederlands recht.

Naam
Datum
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Tegen

Onthouding

Deze volmacht dient gepaard te gaan met een verklaring
van een intermediair, inhoudende dat (i) de in die
verklaring genoemde aandelen op de Registratiedatum,
na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die
datum, tot een verzameldepot behoorden dat door die
intermediair wordt aangehouden en (ii) de Volmachtgever
op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en
afschrijvingen op die datum, voor het genoemde aantal
aandelen deelgenoot in het betreffende verzameldepot
was. In plaats van voornoemde verklaring, is het ook
mogelijk om het van de betreffende intermediair
ontvangen registratiebewijs bij te sluiten.
Indien deze volmacht en/of de hierboven genoemde
verklaring niet uiterlijk op 15 mei 2019, om 17:30 uur
CET, door ABN AMRO Bank N.V., afdeling Corporate
Broking, is ontvangen (per post: Postbus 283 (HQ 7212),
1000 EA Amsterdam, of per e-mail:
corporate.broking@nl.abnamro.com), zal van deze
volmacht geen gebruik worden gemaakt.

