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gevestigd te Groenlo
De algemene vergadering zal worden gehouden op dinsdag 12 april 2022 om 11.00 uur bij de NHow
Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam. Aandeelhouders worden in de gelegenheid
gesteld de vergadering fysiek bij te wonen, met inachtneming van de hiernavolgende informatie.

Aandeelhouders kunnen vanaf heden deze oproeping, waaronder begrepen de agenda met toelichting, het
verslag over 2021 – waarin opgenomen de jaarrekening -, de informatie als bedoeld in artikel 2:142 lid 3
Burgerlijk Wetboek in verband met de voordracht tot (her)benoeming van een commissaris, downloaden via de
website van de vennootschap: https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen/. Alle vergaderstukken
worden geacht onderdeel uit te maken van deze oproeping.

Als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 15 maart 2022 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 (de “Registratiedatum”).

Aandeelhouders die zich voor de vergadering wensen aan te melden, moeten dit uiterlijk op dinsdag 5 april
2022 (voor 12.00 uur) doorgeven via www.abnamro.com/evoting dan wel via hun bank of commissionair alwaar
hun aandelen in administratie zijn door een ontvangstbewijs aan te vragen, dat als toegangsbewijs tot de
vergadering geldt.
De banken en commissionairs dienen, uiterlijk op 5 april 2022 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 hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de algemene vergadering kunnen, indien
zij de algemene vergadering niet fysiek wensen bij te wonen, de vergadering live volgen via een webcast. Zij
dienen Nedap hiervan uiterlijk op vrijdag 8 april 2022 (voor 17:00 uur) in kennis te stellen via
corporate.governance@nedap.com. Zij kunnen alsdan stemmen door voorafgaand aan de algemene
vergadering een volmacht met steminstructies af te geven, zoals hierna weergegeven.

2/2

Aandeelhouders kunnen 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 5 april 2022 (12:00 uur CET). Een aandeelhouder kan, als alternatief, een schriftelijke volmacht met
steminstructies (formulier te downloaden via www.nedap.com) per e-mail afgeven aan Nedap
(corporate.governance@nedap.com) dan wel aan mevrouw Manon Cremers (notaris van Stibbe N.V.)
(manon.cremers@stibbe.com) of haar waarnemer, met het recht van substitutie, uiterlijk op 5 april 2022 (12:00
uur CET).
COVID-19
Nedap zal ervoor zorgdragen dat de algemene vergadering op een zo veilige manier kan worden gehouden.
Mocht het echter vóór de datum van de algemene vergadering op grond van COVID-19-maatregelen of
omstandigheden naar het oordeel van Nedap niet langer mogelijk zijn om de algemene vergadering op een
verantwoorde manier in de voorgestelde vorm te houden, en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
("Noodwet") alsdan geldt, dan zal Nedap kunnen besluiten de vergadering volledig virtueel te laten plaatsvinden
met gebruikmaking van de Noodwet. De directie en de raad van commissarissen van Nedap zullen
aandeelhouders hiervan op de hoogte stellen via mededelingen op de website (www.nedap.com). Ook zullen de
directie en de raad van commissarissen mededelingen aan aandeelhouders doen op de website van Nedap N.V.
(www.nedap.com), mochten er andere ontwikkelingen zijn of maatregelen dienen te worden getroffen.
Groenlo, 24 februari 2022

Directie

