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Virtuele buitengewone algemene  

Vergadering van Nedap N.V. 
 

Nedap N.V. (“Nedap”) 
Gevestigd te Groenlo 

 
Een buitengewone algemene vergadering van Nedap (“vergadering”) zal worden gehouden op donderdag 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. 
 
Nedap faciliteert deelname aan de virtuele vergadering op de volgende wijze: 
 

• Aandeelhouders kunnen de vergadering live volgen via een webcast.  
• Aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan en tijdens de vergadering vragen 

te stellen via een chatfunctie. 
• Aandeelhouders kunnen uitsluitend stemmen door middel van een volmacht met steminstructies 

voorafgaand aan de vergadering, op de wijze zoals hierna in deze oproeping vermeld. 
• De voorzitter kan nadere voorwaarden stellen met het oog op een ordelijk verloop van de vergadering. 

 
De directie en de raad van commissarissen zullen eventuele aanvullende mededelingen doen op de website van 
Nedap N.V. (www.nedap.com), mochten er bijzondere ontwikkelingen zijn of bepaalde maatregelen dienen te 
worden getroffen. 
 

Vergaderstukken 
Aandeelhouders kunnen vanaf heden deze oproeping, waaronder begrepen de agenda met toelichting, 
downloaden via de website van de vennootschap: https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen/. 
 

Registratiedatum 
Als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op donderdag 27 mei 2021, na verwerking van alle 
bij- en afschrijvingen, per die datum die rechten hebben en die op de hierna beschreven wijze voor de 
vergadering zijn aangemeld (“Registratiedatum”). 
 

Aanmelding 
Aandeelhouders die zich voor de vergadering wensen te registreren, kunnen dit uiterlijk op donderdag 17 juni 
2021 (voor 13.00 uur) doen via http://www.abnamro.com/evoting dan wel via hun bank of commissionair 
alwaar hun aandelen in administratie zijn. De banken en commissionairs dienen, uiterlijk op donderdag 17 juni 
2021 om 17.00 uur, een elektronische verklaring af te geven aan ABN AMRO via 
www.abnamro.com/intermediary onder vermelding van het aantal aandelen dat de aandeelhouder houdt op de 
Registratiedatum en ter registratie wordt aangemeld, alsmede de volledige adresgegevens van de 
aandeelhouder. 
 

Webcast 
Aandeelhouders die zich op de hiervoor beschreven wijze hebben geregistreerd voor de vergadering kunnen de 
vergadering live volgen via een webcast. Zij dienen Nedap hiervan uiterlijk op maandag 21 juni 2021 (voor 
17:00 uur) in kennis te stellen via corporate.governance@nedap.com.  
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Volmacht met steminstructies  
Aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de vergadering elektronisch een volmacht met steminstructies 
afgeven aan mevrouw Manon Cremers (notaris van Stibbe N.V.) of haar waarnemer, met het recht van 
substitutie, via www.abnamro.com/evoting, tot en met donderdag 17 juni 2021 (17:00 uur CET). Een 
aandeelhouder kan, als alternatief, een schriftelijke volmacht met steminstructies (als gepubliceerd op de 
website van Nedap, www.nedap.com) afgeven aan mevrouw Manon Cremers (notaris van Stibbe N.V.) of haar 
waarnemer, met het recht van substitutie, of aan de vennootschapssecretaris mevrouw J.T.M. Smit-Haffmans,  
uiterlijk op donderdag 17 juni 2021 (17:00 uur CET), per e-mail te verzenden aan manon.cremers@stibbe.com 
of judith.smithaffmans@nedap.com.  
 

Vragen voorafgaand en tijdens de vergadering 
Aandeelhouders die zich op de hiervoor beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering kunnen 
voorafgaand aan de vergadering tot uiterlijk maandag 21 juni 2021, 17:00 uur per e-mail vragen stellen met 
betrekking tot het agendapunt van de vergadering door deze te sturen naar corporate.governance@nedap.com. 
Aandeelhouders worden verzocht hun naam en het registratienummer dat zij via hun bank ontvangen te 
vermelden. Indien deze gegevens ontbreken, behoudt Nedap zich het recht voor om de vragen niet te 
beantwoorden. Nedap is voornemens alle vragen die voorafgaand aan de vergadering zijn gesteld met 
betrekking tot het agendapunt tijdens de vergadering te behandelen, voor zover passend met het oog op een 
ordelijk verloop van de vergadering. 
 
Aandeelhouders die zich op de hiervoor beschreven wijze hebben aangemeld kunnen ook tijdens de vergadering 
op elektronische wijze via een chatfunctie vragen stellen met betrekking tot het agendapunt; deze vragen zullen 
tijdens de vergadering worden beantwoord. Aandeelhouders die van deze faciliteit gebruik willen maken dienen 
Nedap hiervan uiterlijk op maandag 21 juni 2021 (voor 17:00 uur) in kennis te stellen via 
corporate.governance@nedap.com, waarna zij nadere instructies zullen ontvangen. 
 

Overige mededelingen 
Mocht de Noodwet op de datum van de vergadering niet langer van toepassing zijn, dan zal de vergadering 
overeenkomstig het bepaalde in de statuten van Nedap in hybride vorm worden gehouden te Groenlo, ten 
kantore van Nedap N.V., Parallelweg 2 te Groenlo. Aandeelhouders hebben daarbij de keuze om ofwel 
elektronisch real time te stemmen, ofwel om fysiek aanwezig te zijn op de locatie van de vergadering. Tevens 
zullen aandeelhouders voorafgaand of tijdens de vergadering vragen kunnen stellen overeenkomstig het 
hiervoor bepaalde. Nedap behoudt zich het recht voor aanvullende maatregelen te treffen, indien fysieke 
aanwezigheid bij de vergadering naar de mening van de directie onnodige gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengt. 
 
Groenlo, 11 mei 2021 
Directie 
 
 
 
 
 


