N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap"
gevestigd te Groenlo

DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
zal worden gehouden op dinsdag 26 april 2011 om 11.00 uur in het
Zendgebouw Radio Kootwijk, Radioweg 1, 7348 BG te Hoog Soeren.
De agenda voor de vergadering luidt – verkort – als volgt:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Opening.
Verslag van de directie over het boekjaar 2010 en het gevoerde beleid
(bespreking).
a. Vaststelling van de jaarrekening 2010 (stemming).
b. Uitkering van dividend (bespreking).
c. Reservering- en dividendbeleid (bespreking).
d. Decharge van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2010
(stemming).
e. Decharge van de raad van commissarissen voor het door hem
uitgeoefende toezicht over 2010 (stemming).
Samenstelling raad van commissarissen (stemming).
Rondvraag.
Sluiting.

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen vanaf heden de volledige agenda met toelichting en
het jaarverslag over 2010 – waarin opgenomen de jaarrekening – downloaden
via de website van de vennootschap: www.nedap.com. Tevens kunnen de stukken
worden ingezien ten kantore van de vennootschap, Parallelweg 2 te Groenlo,
alsmede ten kantore van The Royal Bank of Scotland N.V. (“RBS”),
Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam. Een kopie van bovengenoemde stukken
is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij RBS, telefoonnummer 020-4643707 (9.00 tot 16.00 uur), e-mail: corporate.actions@rbs.com.
Registratiedatum
De directie van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” heeft bepaald
dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die na verwerking
van alle bij- en afschrijvingen op 29 maart 2011 in het bezit zijn van aandelen
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” en de wens om de vergadering te
bezoeken kenbaar hebben gemaakt.
Registratie/Aanmelding
Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te wonen,
kunnen dit uiterlijk op dinsdag 19 april 2011 (voor 17.00 uur) kenbaar maken
via hun bank of commissionair alwaar hun aandelen in administratie zijn door
een ontvangstbewijs aan te vragen, dat als toegangsbewijs tot de vergadering
geldt. Zij, die zich op de vergadering door een gevolmachtigde willen laten
vertegenwoordigen, dienen via hun bank of commissionair een volmacht aan te
vragen bij RBS, welke door de gevolmachtigde dient te worden meegenomen
naar de vergadering. De banken en commissionairs dienen uiterlijk woensdag
20 april 2011 (voor 17.00 uur) aan RBS een opgave te verstrekken waarin is
opgenomen het aantal aandelen dat voor de desbetreffende aandeelhouder voor
de vergadering wordt aangemeld.
Groenlo, 14 maart 2011
De directie

