AGENDA
voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op
dinsdag 22 mei 2007 om 14.00 uur in het Nassau Paviljoen van het Hilton Hotel Royal Parc, Van
Weerden Poelmanweg 4-6, Soestduinen.
1.

Opening / mededelingen.

2.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2006.

3.

Vaststelling van de jaarrekening 2006.

4.

Dividendbeleid.

5.

Decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid.

6.

Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

7.

Benoeming van de registeraccountant van de vennootschap voor het boekjaar 2007.

8.

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

9.

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (a) uitgifte van gewone aandelen en
het verstrekken van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen voorzover dit is vereist in
verband met het Stock Option Plan van de vennootschap, (b) het afwijken van het voorkeursrecht
voor de onder (a) genoemde gewone aandelen.

10.

Rondvraag.

11.

Sluiting.

TOELICHTING OP DE AGENDA
voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op
dinsdag 22 mei 2007 om 14.00 uur in het Nassau Paviljoen van het Hilton Hotel Royal Parc, Van
Weerden Poelmanweg 4-6, Soestduinen
Agendapunt 2
Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2006
Dit punt is ter bespreking.
Agendapunt 3
Vaststelling van de jaarrekening 2006
Hierover zal worden gestemd.
Het Statutory Annual Report 2006 (waarin, onder meer, is opgenomen het jaarverslag 2006 en de
jaarrekening 2006, alsmede de daaraan op grond van artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te
voegen gegevens, voor zover van toepassing op de vennootschap), liggen vanaf de datum van de oproep
voor de algemene vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap aan de
Jan van Eycklaan 10 te Bilthoven en bij ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, te Amsterdam.
Tevens is het Statutory Annual Report 2006 kosteloos verkrijgbaar voor iedere aandeelhouder via ABN
AMRO Servicedesk (telefoon 076-5799455), de vennootschap en op de vergadering zelf.
De jaarrekening 2006 is gecontroleerd door de accountant van de vennootschap, Deloitte Accountants
B.V. Het Statutory Annual Report 2006 is opgesteld in de Engelse taal.
Agendapunt 4
Dividendbeleid
Dit punt is ter bespreking.
Agendapunten 5 en 6
Decharge van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
Over beide punten zal worden gestemd.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevraagd, conform artikel 30 lid 4 van de
statuten, decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2006
gevoerde beleid, en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het
gehouden toezicht op dat beleid.
Agendapunt 7
Benoeming van de registeraccountant voor het boekjaar 2007
Hierover zal worden gestemd.
De externe accountant wordt telkenmale voor één jaar benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders. De Raad van Commissarissen draagt, op advies van de auditcommissie en de Raad van
Bestuur, de huidige accountant, Deloitte Accountants B.V., voor als externe onafhankelijke accountant
voor het boekjaar 2007 van de vennootschap. Deloitte Accountants B.V. is de accountant van de
vennootschap sinds 1969. Er zal een vertegenwoordiger namens Deloitte Accountants B.V. aanwezig zijn
op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Agendapunt 8
Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen
Hierover zal worden gestemd.
Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten, wordt de algemene vergadering van aandeelhouders
verzocht om de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode
van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de aandeelhoudersvergadering, machtiging te verlenen tot
het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap tot het wettelijk maximum tegen een prijs ten
minste gelijk aan de nominale waarde van de aandelen en ten hoogste de prijs gelijk aan 110% van de
gemiddelde slotkoersen van het aandeel volgens de notering aan de effectenbeurs van Euronext
Amsterdam van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging.
Agendapunt 9
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (a) uitgifte van gewone aandelen en het
verstrekken van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen voorzover dit is vereist in verband
met het Stock Option Plan van de vennootschap, (b) het afwijken van het voorkeursrecht voor de
onder (a) genoemde gewone aandelen.
Hierover zal worden gestemd.
a.

Overeenkomstig artikel 5 leden 1 en 6 van de statuten, wordt de algemene vergadering van
aandeelhouders verzocht om de Raad van Bestuur, voor een periode van 18 maanden te rekenen
vanaf de dag van de algemene vergadering, aan te wijzen als het orgaan van de vennootschap dat,
onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen
- waaronder begrepen het verlenen van het recht tot het nemen van aandelen - voorzover vereist in
verband met het bestaande Stock Option Plan van de vennootschap, tegen zodanige koers en
voorts op zodanige voorwaarden als bij iedere uitgifte door de Raad van Bestuur, onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te bepalen.

b.

Overeenkomstig artikel 7, lid 5 van de statuten, wordt de algemene vergadering van
aandeelhouders verzocht om de Raad van Bestuur, voor een periode van 18 maanden vanaf de dag
van de algemene vergadering, aan te wijzen als het orgaan dat, onder goedkeuring van de Raad
van Commissarissen, bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van
aandeelhouders wanneer gewone aandelen worden uitgegeven in verband met het bestaande Stock
Option Plan van de vennootschap, als bedoeld in a. hierboven.

