
Door de vennootschap 

 

ontvangen volmachten/steminstructies  
 

jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 
 

(Stand per 18 april 2016) 
 

Agendapunt 2d 

 Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2015. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 

Agendapunt 3 

Vaststelling van het dividend. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 

Agendapunt 4 

Verlening van decharge aan de  leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het 

boekjaar 2015. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 

Agendapunt 5 

Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op 

het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar 2015. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 

Agendapunt 6a 

Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot uitgifte respectievelijk verlenen van  

rechten tot het nemen van gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 



Door vennootschap ontvangen steminstructies  
algemene vergadering van 20 april 2016 

Agendapunt 6b 

Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone 

aandelen. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 

Agendapunt 7 

Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap 

van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 

 

Agendapunt  8a 

Herbenoeming van de heer R.P. van Wingerden als lid van de raad van bestuur. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 

Agendapunt  8b 

Herbenoeming van mevrouw T. Menssen tot lid van de raad van bestuur. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

Agendapunt  9 

Herbenoeming van de heer H.L.J. Noy tot lid van de raad van commissarissen. 

 

Ontvangen steminstructies voor 22.352.851 100% 

Ontvangen steminstructies tegen 0 0% 

Totaal ontvangen steminstructies 22.352.851 100% 

Onthoudingen 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Door vennootschap ontvangen steminstructies  
algemene vergadering van 20 april 2016 

 
Toelichting: 

 Regel 1: in kolom 2 het aantal aandelen waarvoor geldige volmachten/steminstructies zijn ontvangen 

vóór het voorstel en in kolom 3 het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het 

geplaatste kapitaal. 

 Regel 2: in kolom 2 het aantal aandelen waarvoor geldige volmachten/steminstructies zijn ontvangen 

tegen het voorstel en in kolom 3 het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het 

geplaatste kapitaal 

 Regel 3: in kolom 2 het totaal aantal ontvangen geldige volmachten/steminstructies voor en tegen en in 

kolom 3 het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal. 

Regel 4: in kolom 2 het aantal onthoudingen. 

 

 

Volmachten dienen uiterlijk woensdag 13 april 2016, 17.00 uur te zijn ontvangen. 

 

Dit overzicht wordt bijgehouden naar gelang volmachten door vennootschap worden 

ontvangen. 


