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Uitnodiging voor het bijwonen 
van de Algemene Vergadering 
van  Aandeelhouders 2016
Vastned Retail N.V. (“Vastned” of de “ Vennootschap”) nodigt haar Aandeelhou-
ders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over boekjaar 2016, 
te houden op donderdag 20 april 2017 om 13:00 uur (Nederlandse tijd) in het 
Rosarium, Amstelpark 1, Amsterdam. De toegangsregistratie vangt aan om 12.00 
uur. De voertaal op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is Nederlands.

Agenda
1.  Opening en mededelingen

Terugblik op 2016
2.  Verslag van de Directie over het boekjaar 2016

3.  Remuneratierapport over het boekjaar 2016

Jaarrekening en dividend over het boekjaar 2016
4.  Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (besluit)

5.  Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid 

6.  Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2016 (besluit)

Verlenen van decharge 
7.  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over boekjaar 2016 (besluit)

8.  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over boekjaar 2016 (besluit)

Remuneratie

9.  Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van de Raad van Commissarissen (besluit)

Vennootschapsrechtelijke zaken 
10. Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen (besluit)

11.  Voorstel tot machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen (besluit)

Overig
12. Rondvraag

13. Sluiting
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Beschikbaarheid vergaderstukken 
De agenda met toelichting (inclusief de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, het Jaarverslag 2016 (waarin is op-

genomen de jaarrekening 2016, het remuneratierapport 2016 en de informatie als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 BW) zijn te 

raadplegen op de website www.vastned.com. Voorts zijn deze documenten kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank 

NV, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam, telefoon +31(0)20 344 2000 of e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com, 

alsmede (op afspraak) ten kantore van de Vennootschap. 

Registratiedatum 
Volgens het bepaalde in artikel 2:119 BW geldt dat voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag 20 

april 2017 als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden degenen die op donderdag 23 maart 2017 bij sluiting van 

de eff ectenhandel aan Euronext Amsterdam om 17.30 uur (‘het ‘Registratiedatum’) zijn geregistreerd als aandeelhouders 

van de Vennootschap (‘Aandeelhouders’) in de administraties van de banken en eff ectenmakelaars die worden aange-

merkt als intermediairs krachtens de Wet giraal eff ectenverkeer  (‘Intermediairs’).

Aanmelding 
Aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen op de aandelen die zij houden op de Registratiedatum mits zij zich tijdig 

en op de hierna beschreven wijze voor de vergadering hebben aangemeld. Aandeelhouders die de vergadering willen bij-

wonen dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich via www.abnamro.com/evo-

ting of via de Intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn, uiterlijk op donderdag  13 april 2017 om 17.00 uur, aan 

te melden bij ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’). De Intermediairs dienen uiterlijk op 18 april 2017 voor 11.00 uur (CET) 

via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO Bank N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het 

aantal aandelen dat door de betreff ende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld 

wordt. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreff ende uiteinde-

lijke houders te vermelden teneinde een effi  ciënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registra-

tiedatum. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor 

de vergadering. 

Stemvolmachten / stemmen via internet
Onverminderd het vereiste van aanmelding (zoals hierboven beschreven), kunnen de vergaderrechten worden uitge-

oefend door een schriftelijk gevolmachtigde. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op donderdag 13 april 2017 door de 

Directie zijn ontvangen. Een kopie van de volmacht dient bij toegangsregistratie te worden getoond. Aandeelhouders die 

hun stemrecht via een elektronische volmacht wensen uit te oefenen, kunnen hun steminstructies tot en met donderdag 

13 april 2017 om 17.00 uur ook elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting.

Toegangsregistratie en legitimatie 
Toegangsregistratie op 20 april 2017 vindt plaats vanaf 12:00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders om 13:00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering 

kunnen vergadergerechtigden worden verzocht om zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort 

of rijbewijs).

Geplaatst kapitaal en stemrechten 
Op de datum van oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van 19.036.646 gewone aandelen, elk rechtge-

vend op één stem.

Overige zaken
Voor overige inlichtingen kunt u kijken op internet: http://www.vastned.com/investor_relations/contact of telefonisch 

contact opnemen met Vastned, afdeling Investor Relations op telefoonnummer +31 (020) 24 24 368 of via 

Anneke.Hoijtink@vastned.com.

De Raad van Commissarissen 

De Directie

Amsterdam, 8 maart 2017
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    Bijlagen

Bijlage 1 
Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastned Retail NV op 20 april 2017

Bijlage 2
Toelichting op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastned Retail NV op 20 april 2017

Bijlage 3
Remuneratierapport Vastned Retail NV 2016

Bijlage 4
Machtiging / Steminstructie
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Bijlage 1

Vastned Retail N.V.
Agenda

Vastned Retail N.V. (“Vastned of de Vennootschap”) nodigt haar Aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders over boekjaar 2016, te houden op donderdag 20 april 2017 om 13:00 uur (Nederlandse tijd) in het Rosa-

rium, Amstelpark 1, Amsterdam. De toegangsregistratie vangt aan om 12.00 uur. De voertaal op de Algemene Vergade-

ring van Aandeelhouders is Nederlands.

Agenda
1.  Opening en mededelingen

Terugblik op 2016
2.  Verslag van de Directie over het boekjaar 2016 

3.  Remuneratierapport over het boekjaar 2016 

Jaarrekening en dividend over het boekjaar 2016
4.  Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (besluit)

5.  Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid 

6.  Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2016 (besluit)

Verlenen van decharge 
7.  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over boekjaar 2016 (besluit)

8.  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over boekjaar 2016 (besluit)

Remuneratie
9.  Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van de Raad van Commissarissen (besluit)

Vennootschapsrechtelijke zaken 
10. Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen (besluit)

11.  Voorstel tot machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen (besluit)

Overig
12. Rondvraag

13. Sluiting

Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld om op voorhand schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de 

agendapunten. Schriftelijke vragen dienen gericht te worden aan de Directie (t.a.v. Anneke Hoijtink, Manager Investor 

Relations) en moeten uiterlijk op donderdag 13 april 2017 om 17:00 uur worden ontvangen. Schriftelijke vragen van een 

aandeelhouder zullen enkel in acht genomen worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevesti-

gingsprocedure heeft nageleefd.



Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

1083 HJ  Amsterdam

Postbus 22276

1100 CG Amsterdam

Tel.: +31 202424368

info@vastned.com

 

www.vastned.com

Bijlage 2

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Vastned Retail NV

Agendapunt 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2016 

De Directie geeft een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2016. Aansluitend wordt de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om deze resultaten (die verder zijn beschreven in het Jaarverslag over het 

boekjaar 2016) te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Jaarverslag 2016 waaronder het bericht van de Raad van 

Commissarissen uit dit jaarverslag aan de orde worden gesteld. Voorts kan de vergadering onder dit punt de hoofdlijnen 

van de corporate governance structuur en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code door Vastned 

Retail NV bespreken.

Agendapunt 3 Remuneratierapport over het boekjaar 2016

Onder dit agendapunt wordt, op grond van artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoering van het remune-

ratiebeleid voor de Directie in 2016 besproken. Het remuneratierapport 2016 is als bijlage 3 bijgevoegd.

Agendapunt 4 Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 
  2016 (besluit) 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van Vastned over het boekjaar 

2016 vast te stellen. Bij dit agendapunt worden aandeelhouders in de gelegenheid gesteld de externe accountant te 

bevragen terzake van zijn controlewerkzaamheden en zijn verklaring bij de jaarrekening. 

Agendapunt 5 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 19 april 2013 ingestemd met het huidige dividendbeleid, waarbij 

ten minste 75% van het direct resultaat per aandeel als dividend wordt uitgekeerd. In principe wordt geen stockdividend 

uitgekeerd. Dit is echter afh ankelijk van eventuele verwatering van het resultaat en de intrinsieke waarde per aandeel, 

van de kapitaalskracht van de onderneming en van de fi nancieringsmarkt. Binnen dit dividendbeleid wordt verwatering 

van het aandeel door uitkering van stockdividend voorkomen. De tussentijdse uitkering van een interim-dividend ter 

hoogte van 60% van het direct resultaat per aandeel over het eerste halfj aar blijft gehandhaafd. 

Agendapunt 6  Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2016  (besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over boekjaar 2016 een totaal dividend van 

€ 2,05 per aandeel vast te stellen. Na aftrek van het interim-dividend in contanten van € 0,73 per aandeel bedraagt het 

slotdividend € 1,32 in contanten per aandeel. Het slotdividend over het boekjaar 2016 zal betaalbaar worden gesteld op 9 

mei 2017.

Agendapunt 7  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie    
    over boekjaar 2016 (besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Directie volledige decharge te ver-

lenen voor de uitoefening van hun taak over het boekjaar 2016, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening 

of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders bekend is gemaakt.



Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

1083 HJ  Amsterdam

Postbus 22276

1100 CG Amsterdam

Tel.: +31 202424368

info@vastned.com

 

www.vastned.com

Agendapunt 8  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van    
    Commissarissen over boekjaar 2016 (besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen vol-

ledige decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak over het boekjaar 2016, voor zover deze taakuitoefening 

blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening aan de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

Agendapunt 9  Voorstel tot vaststelling van de vergoeding  van de      
    Raad van Commissarissen (besluit)

De hoogte van de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is sinds 2012 gelijk gebleven. Sindsdien zijn 

de eisen die worden gesteld aan commissarissen aanzienlijk verzwaard. Naast de hoeveelheid tijd die een commissariaat 

vereist, is ook de complexiteit van de werkzaamheden gegroeid.

 

In 2015 heeft de AvA een nieuw beloningsbeleid voor de directie vastgesteld. Op dat moment is op basis van een 

‘quickscan’ de vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen herzien, maar is niet tevens de vergoe-

dingsstructuur voor de gehele Raad van Commissarissen herzien conform de beloningssystematiek van de Directie. 

Gezien het voorgaande is einde 2016 door een extern bureau een benchmarkonderzoek uitgevoerd met betrekking tot 

de vergoeding voor de Raad van Commissarissen. Hierbij is conform het beloningsbeleid voor de Directie in de eerste 

plaats gekeken naar de zogenaamde ‘Arbeidsmarktreferentiegroep’ bestaande uit bedrijven die qua strategische focus, 

complexiteit en ambitie van Vastned vergelijkbaar zijn. Hierbij is rekening gehouden met de verschillen in governance 

structuren. Ten tweede is een vergelijking uitgevoerd met Raad van Commissarissen-vergoedingen van alle ondernemin-

gen in de AMX-index. Eveneens conform het beloningsbeleid voor de Directie  is als uitgangspunt bij de uitkomsten het 

onderste kwartiel van de resultaten als ankerpunt voor een marktconforme vergoeding gehanteerd. Tot slot is de top van 

de smallcap (AScX-index) bedrijven meegenomen in de beoordeling van de Raad van Commissarissen-vergoedingen.

 

Uit het benchmarkonderzoek is gebleken dat de vergoeding van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissaris-

sen,  alsmede de toeslag voor de voorzitter en leden van de verschillende commissies, onder het niveau van vergelijkbare 

ondernemingen ligt.

 Huidige vergoedingstructuur Raad van Commissarissen

De huidige vergoedingstructuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter                                                                                     € 42.000

Lid                                                                                               € 30.000

Toeslag lidmaatschap benoemings- en remuneratiecommissie    € 4.000

Toeslag lidmaatschap audit & compliancecommissie                € 4.000

Onkostenvergoeding voor reis- en verblijfk osten                          € 1.250 

(Alle bedragen exclusief BTW)

 Voorstel nieuwe vergoedingstructuur Raad van Commissarissen
Om de vergoeding van de Raad van Commissarissen meer in lijn te brengen met de markt stelt de Raad van Commissa-

rissen met ingang van 1 januari 2017 de volgende vergoeding voor:

Voorzitter                                                                                    € 48.000

Lid                                                                                               € 36.000

Toeslag voorzitter audit & compliancecommissie                        € 7.750

Toeslag lidmaatschap audit & compliance commissie                 € 5.500

Toeslag voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie           € 6.750

Toeslag lid benoemings- en remuneratiecommissie                       € 4.750

Onkostenvergoeding voor reis- en verblijfk osten                             € 1.250

(Alle bedragen exclusief BTW)
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Deze vergoedingstructuur zal voor een periode van drie kalenderjaren gehandhaafd blijven en dan wederom worden 

geevalueerd.

Agendapunt 10 Machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen of het verlenen van   
    rechten tot het verkrijgen van aandelen (besluit)

De Directie en de Raad van Commissarissen stellen voor de Directie (na daartoe verkregen goedkeuring van de Raad van 

Commissarissen) aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen, het verlenen van rechten 

tot het verkrijgen van gewone aandelen daaronder begrepen. Deze machtiging is beperkt tot een maximum van 10% 

van het uitstaande aantal aandelen op de dag van uitgifte, in het geval van een fusie of overname te vermeerderen met 

ten hoogste 10% van het aantal uitstaande aandelen. Voorts is deze machtiging beperkt tot een periode van 18 maan-

den, welke periode op een vergadering van aandeelhouders op verzoek van de directie en de raad van commissarissen 

verlengd kan worden.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de Directie voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van 

deze jaarlijkse Algemene Vergadering, d.w.z. tot en met 20 oktober 2018, te machtigen als het orgaan dat bevoegd is om, 

met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot: 

 1. het uitgeven van aandelen of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen tot een maximum van  

  10%, en in geval van fusies en overnames vermeerderd met nog eens maximaal 10%, van het op 20 april 2017  

  geplaatste aandelenkapitaal; 

 2. het beperken of uitsluiten van de voorkeursrechten bij het uitgeven van aandelen of het verlenen van rechten  

  tot het verkrijgen van aandelen. 

Het doel van de bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen 

is om tijdig en fl exibel te kunnen reageren inzake de fi nanciering van de vennootschap. Bovendien geeft dit de Directie 

enige armslag bij fusies en overnames. Conform artikel 96 en 96a van Boek 2 BW wordt voorgesteld de Directie te mach-

tigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het uitgeven van aandelen of het verlenen 

van rechten tot het verkrijgen van aandelen.

Agendapunt 11 Machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen  aandelen    
    (besluit)

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de Directie voor een periode van achttien maan-

den vanaf de datum van deze jaarlijkse Algemene Vergadering, d.w.z. tot en met 20 oktober 2018, te machtigen om, met 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aandelen in het kapitaal van de vennootschap te verwerven. Het doel van 

dit voorstel is om de Directie de bevoegdheid te geven om eigen aandelen in te kopen teneinde het kapitaal te verminde-

ren en/of verplichtingen op grond van aandelenregelingen na te komen of voor andere doeleinden die in het belang van 

de vennootschap zijn. Het voorstel wordt gedaan conform artikel 98, lid 4, Boek 2 BW. 

Aandelen kunnen worden verworven op de beurs of anderszins, voor een prijs gelegen tussen de nominale waarde en 

110% van de gemiddelde slotkoers van de aandelen op de door Euronext Amsterdam N.V. eff ectenbeurs, berekend over 

vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop. Er mogen aandelen worden verworven tot maximaal 10% van het 

op 20 april 2017 geplaatste aandelenkapitaal. Indien de gevraagde machtiging door de algemene vergadering wordt 

verstrekt, vervalt de bestaande machtiging, althans zal daar geen gebruik meer van worden gemaakt.

Agendapunt 12 Rondvraag

Vragen die niet eerder onder de voorgaande agendapunten aan de orde zijn gekomen kunnen onder dit agendapunt 

worden behandeld. 
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Bijlage 4

Volmacht/ steminstructie

Voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna te noemen “de AvA”) van Vastned Retail N.V. (hierna te noe-

men “Vastned”) te houden op donderdag 20 april 2017 om 13.00 uur (CET) in het Rosarium, Amstelpark 1, te Amsterdam. 

De toegangsregistratie vangt aan om 12.00 uur. De voertaal op de AvA is Nederlands.

Indien u als Stemgerechtigde verhinderd bent om op de AvA van Vastned zelf aanwezig te zijn, dan biedt Vastned u de 

mogelijkheid om via dit formulier (het “Formulier”) uw stemvolmacht en steminstructie (de “Volmacht’) te geven aan (i) 

een onafh ankelijke derde, als bedoeld in de Corporate Governance code best practice bepaling IV.3.12, NFGD Zoetermeer 

BV; of (ii) een door uzelf gekozen derde. De schriftelijk gevolmachtigde dient zijn of haar volmacht op de AvA te tonen 

tezamen met het registratiebewijs en een geldig legitimatiebewijs.

Op deze volmacht zijn van toepassing de “Voorwaarden Volmachtverlening Vastned” die zijn vermeld op de laatste pa-

gina van dit Formulier. Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.  

ondergetekende, 

Naam: ………………………………………………..………………………………….Voorletters: ………… ……

Firma naam (indien van toepassing): …………………………………………..……………………….......

Adres: ……………………………………………………………………………….. ………………………………......

Woonplaats: ………………………………………………………………………… ………………………………....

E-mailadres: …………………………………………………………………………. ………………………………...

hierna te noemen ‘de Aandeelhouder’, handelend in zijn hoedanigheid van houder van …………………(aantal) aandelen in 

Vastned, verklaart hierbij een volmacht te geven aan:

gelieve aankruisen wat van toepassing is:

□   (i) Iedere werknemer van NFGD Zoetermeer BV (de “Volmachtnemer”).

 □  (ii) Naam:………………………………………………………………………….Voorletters:………

  Firma naam (indien van toepassing)…………………………..……………………………

  Adres: ……………………………………………………………………………………………….....

  Woonplaats: ………….………………………………………….. (de “Volmachtnemer”),

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AVA van Vastned en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te 

voeren en stem uit te brengen overeenkomstig de navolgende steminstructie.

1Het bewijs dat u heeft verkregen via de aangesloten instelling/bank of commissionair nadat uw aandelen voor de AvA heeft  aangemeld. 
Indien u het registratiebewijs niet meestuurt en/of deze volmacht niet tekent en/of de volmacht niet tijdig instuurt, dan is de volmacht 
inclusief steminstructie niet geldig.
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Naam: ………………………………………………..………………………………….Voorletters: ………………

Plaats en datum: ………………………………………………………………………….…………………………..

Handtekening: ………………………………………………………………………….……………………………..

Indien u een volmacht inclusief steminstructie wilt geven aan de Volmachtnemer, zoals hiervoor onder (i) genoemd, 

dan dient dit formulier inclusief registratiebewijs donderdag 13 april 2017 te zijn ontvangen op het volgende e-mailadres: 

vastned@nfgd.nl, dan wel per post op het volgende adres: NFGD Zoetermeer BV, t.a.v. Debby Vlasman, NFGD Zoetermeer 

BV, Koraalrood 48, 718 SC Zoetermeer.

Agendapunten en steminstructie voor de AvA van Vastned op donderdag 20 april 
2017 om 13:00 uur (CET):

Nr.  Onderwerp    Stem (kruis uw keuze aan met X):

4  Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening

  over het boekjaar 2016 (besluit)

6  Voorstel tot het vaststellen van het dividend 

  over het boekjaar 2016 (besluit)

7  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden 

  van de Directie over het boekjaar 2016 (besluit)

8  Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van 

  de Raad van Commissarissen (besluit)

9  Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van 

  de Raad van Commissarissen (besluit)

10  Machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen of 

  het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen (besluit)

11   Machtiging van de Directie tot het inkopen 

  van eigen aandelen (besluit)

voor               tegen        onthouding
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Voorwaarden Volmachtverlening Vastned

 1. De Aandeelhouder krijgt de mogelijkheid zijn stem ter AVA uit te brengen door middel van volmachtverlening aan een Vol  

  machtnemer die de AVA bijwoont. De Volmachtnemer zal in de AVA stemmen conform de door de Aandeelhouder gegeven   

  steminstructie. 

 2. De Aandeelhouder kan vanaf het moment dat het Formulier is geplaatst op de website van de Vastned tot en met de datum dat in  

  het Formulier staat vermeld een Volmacht verlenen, wijzigen of intrekken. 

 3. Iedere Volmacht die Aandeelhouder verleent, is een Volmacht met het recht van substitutie. 

 4. De Aandeelhouder geeft de Volmachtnemer zijn instructie door middel van het invullen van het op de website van de Ven-  

  nootschap geplaatste Formulier en dit te versturen op de in het Formulier opgegeven wijze. 

 5. Een eerder afgegeven Volmacht kan te allen tijde enkel schriftelijk worden herroepen. Een afgegeven Volmacht herroept eerder  

  afgegeven volmachten alsmede eerder afgegeven volmachten aan derden om de vergaderrechten van Aandeelhouder uit te 

  oefenen in de AVA. 

 6. De Volmacht is slechts geldig indien de aangesloten instelling/bank of commissionair bank waar de aandelen van de Aan  

  deelhouder in administratie zijn, het bezit van de Aandelen door de Aandeelhouder heeft aangemeld op de door de Ven-  

  nootschap in de oproepadvertentie aangegeven wijze. 

 7. Door het ondertekenen van de Volmacht verklaart en garandeert de Aandeelhouder dat hij de Aandelen volledig en onbe-  

  zwaard houdt, en dat er geen pandhouder of vruchtgebruiker is die krachtens wettelijke of statutaire bepaling het stem-  

  recht op de Aandelen kan uitoefenen. 

 8. Volmachtnemer is bevoegd tevens één of meer andere Aandeelhouders te vertegenwoordigen. 

 9. Volmachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor iedere rechtshandeling die Volmachtnemer op grond van de Volmacht   

  voor en namens Aandeelhouder verricht uit. Aandeelhouder vrijwaart Volmachtnemer voor iedere vordering van derden in   

  verband met of uit hoofde van (i) de Volmacht en (ii) iedere rechtshandeling die Volmachtnemer op grond van de Volmacht   

  voor en namens Aandeelhouder verricht. Derden kunnen aan de Volmacht geen rechten ontlenen. 

 10. Indien Aandeelhouder beroeps- of bedrijfsmatig aandelen houdt voor rekening van derden, verklaart hij/zij door het on-   

  dertekenen van de Volmacht in te staan voor zijn/haar bevoegdheid de Volmacht af te geven en kennis te hebben genomen   

  van alle voorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om de Volmacht af te geven, welke voortvloeien uit de relatie tussen   

  Aandeelhouder en die ander. 

 11. In het geval dat een Administratiekantoor voor de AVA een volmacht verleent aan de Aandeelhouder en daarbij bepaalt dat   

  de volmacht slechts tot stand komt bij het tekenen van de presentielijst door de Aandeelhouder op de AVA, geldt    

  onverminderd dat de door de Aandeelhouder verstrekte Volmacht aan de Volmachtnemer het recht geeft de presentielijst   

  namens de Aandeelhouder te ondertekenen. 

 12. De Volmacht wordt beheerst door Nederlands recht. 


