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Hierbij verklaart de ondergetekende,
Naam: .................................................................................Voorletters:......................................................................
Adres: ..............................................................................…Woonplaats: .................................................................…
(facultatief) handelend namens of in opdracht van
Firmanaam:..........................................................…..
Adres: ......................................................................
Gevestigd te: ............................................................
een volmacht te verlenen aan
•

Nedap N.V. via het e-mailadres corporate.governance@nedap.com; ofwel aan

•

notaris Mevr. mr. M.A.J. Cremers en/of haar plaatsvervanger met het recht van substitutie om
hem/haar te vertegenwoordigen (de “Gevolmachtigde”) via het e-mailadres
manon.cremers@stibbe.com op de:

algemene vergadering van Nedap N.V. te houden op 12 april 2022, 11.00 uur te Amsterdam, bij de NHow
Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b

om aldaar voor ondergetekende per agendapunt het stemrecht uit te oefenen op de wijze als hieronder bij
de machtiging is aangegeven en te handelen en alles te doen wat ondergetekende zelve, ter vergadering
aanwezig zijnde, zou kunnen en mogen doen, een en ander met het recht van substitutie. Deze machtiging
geldt voor een aantal stemmen dat gebaseerd is op het door de ondergetekende gehouden aantal
aandelen dat rechtsgeldig voor deelname aan de vergadering is aangemeld via
www.abnamro.com/evoting dan wel via uw bank of commissionair bij ABN AMRO Bank.
Graag ontvangen wij uiterlijk 5 april 2022 om 12:00 uur een kopie van de getekende schriftelijke
volmacht/steminstructie via e-mail ofwel aan corporate.governance@nedap.com ofwel aan
manon.cremers@stibbe.com
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Steminstructie voor de volgende agendapunten (AP)
van de algemene vergadering van Nedap N.V. te houden
op dinsdag 12 april 2022, 11.00 uur.

(bij het ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden gestemd)
Kruis uw keuze aan
X
AP
2b.

Onderwerp
Adviserende stemming inzake het
renumeratieverslag 2021

2c.

Vaststelling van de jaarrekening 2021

2e.

Uitkering van dividend

2f.

Decharge van de leden van de directie voor
het door hen gevoerde beleid over 2021

2g.

Decharge van de leden van de raad van
commissarissen voor het door hen
uitgeoefende toezicht over 2021

3.

Herbenoeming PriceWaterhouseCoopers
Accountants N.V.

5d.

Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs.
M.A. Scheltema als lid van de raad van
commissarissen

6.

Machtiging directie tot inkoop van
gewone aandelen

7a.

Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het
uitgeven van gewone aandelen

7b.

Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het beperken of
uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone
aandelen

Tegen

Voor Onthouding
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De ondergetekende verklaart de Gevolmachtigde schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen enige
vorderingen, aanspraken of gedingen tegen de Gevolmachtigde en tegen enige schade, kosten of uitgaven die
de Gevolmachtigde mocht oplopen bij het te goeder trouw verrichten van handelingen conform deze
steminstructie.

Datum: ....…........................................................................Plaats:..............................................................................
Naam:.................................................................................Voorletters:......................................................................
Handtekening: ................................................................…

