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Een buitengewone algemene vergadering van Nedap N.V., (“vergadering”) gevestigd te Groenlo, 
(“Nedap”) zal worden gehouden op 24 juni 2021, om 11.00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. 

In verband met de situatie rondom COVID-19 zal de vergadering met gebruikmaking van de Tijdelijke 
wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”) volledig virtueel worden gehouden en zullen 
aandeelhouders de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
Oproeping van de vergadering, en de website (www.nedap.com). 

Datum & locatie
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1  Opening

2 Samenstelling raad van commissarissen
 a. Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen
 b. Mededeling door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon
 c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de   
  benoeming van een lid van de raad van commissarissen
 d. Voorstel tot benoeming van de heer drs. P.A.M. van Bommel als lid van de raad van   
  commissarissen (stemming)

3 Sluiting
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2 Samenstelling raad van commissarissen
a Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen
  Zoals aangekondigd in een persbericht gepubliceerd op 11 mei 2021 zal de heer ir. G.F. Kolff na afloop 

van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 terugtreden als commissaris, conform het vastge-
stelde rooster van aftreden. Om de continuïteit in de raad van commissarissen te waarborgen heeft de 
raad van commissarissen besloten vooruitlopend op het aftreden van de heer Kolff een voordracht te 
doen tot benoeming van een commissaris.

b Mededeling door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon
 Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van andere personen is  
 gedaan, draagt de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacature de heer drs. P.A.M. van  
 Bommel voor als lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt de heer van Bommel te be- 
 noemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn ein- 
 digt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering welke wordt gehouden in 2025.

 Motivering van de voordracht van de heer drs. P.A.M. van Bommel:
	 De	benoeming	van	de	heer		van	Bommel	past	in	de	profielschets	van	de	raad	van	commissarissen.		
	 Voor	de	inhoud	van	deze	profielschets	wordt	verwezen	naar	de	website	van	Nedap	(www.nedap.com).

 De voordracht van de heer  van Bommel voor de functie van lid van de raad van commissarissen wordt  
 als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in de statuten van Nedap en het daarom 
 trent in de wet bepaalde. De heer van Bommel heeft een brede ervaring als bestuurder en als com- 
 missaris bij beursgenoteerde ondernemingen en is actief geweest in meerdere technologievelden.  
 De raad is daarnaast van mening dat de heer van Bommel veel kennis en expertise meebrengt op het  
 gebied van het ontwikkelen en wereldwijd vermarkten van hoogtechnologische oplossingen. Hij vormt  
 daarmee een waardevolle toevoeging aan de raad van commissarissen.

 Gegevens van de heer drs. P.A.M. van Bommel 
 Nederlander, 1957

 Huidige betrekkingen:
 - Lid raad van bestuur SES S.A. (beursgenoteerd Euronext Parijs en Luxemburg),
 - Lid raad van bestuur Stichting Bernhoven,
 - Voorzitter curatorium Executive Master of Finance & Control van de Amsterdam Business School  
  (UvA).

 Vroegere betrekkingen o.a.
 - Lid raad van bestuur (CFO) ASM International N.V.,
 - Lid raad van bestuur (CFO) NXP
 - Lid raad van commissarissen Neways Electronics International N.V.,
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 - Lid raad van commissarissen Koninklijke KPN N.V.,
 - Niet uitvoerend bestuurder ASMPT (via ASMI),
 - Niet uitvoerend bestuurder SSMC, (Singapore), a joint venture between TSMC and Philips) (via  
  NXP),
 - Lid van de raad van toezicht van Stichting Talent Foundation.

 Aandelen in het kapitaal van de vennootschap:
 - Geen.

 De ondernemingsraad beveelt, met gebruikmaking van haar verstrekt aanbevelingsrecht, de benoe- 
 ming van de heer drs. P.A.M. van Bommel aan.

c Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de   
 benoeming van een lid van de raad van commissarissen
 Conform hetgeen is bepaald in de huidige statuten van Nedap, is de algemene vergadering be-  
 voegd personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. De voordracht van de heer 
 drs. P.A.M. van Bommel geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergade- 
 ring geen aanbeveling voor een of meer andere personen zal worden gedaan. 

d Voorstel tot benoeming van de heer drs. P.A.M. van Bommel als lid van de raad van   
 commissarissen (stemming)
  Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor een of meer andere per-

sonen wordt gedaan, wordt voorgesteld om de heer drs. P.A.M. van Bommel te benoemen tot lid van 
de raad van commissarissen voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn eindigt na afloop van de 
jaarlijkse algemene vergadering welke wordt gehouden in 2025.
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