OPROEPING
tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM
International N.V. (de “Vennootschap”), te houden op maandag 20 mei 2019 om 14:00
uur CET in het Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam,
Nederland.

AGENDA
1.

Opening / Mededelingen

2.

Verslag over het boekjaar 2018

3.

Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2018

4.

Vaststelling van de jaarrekening 2018 *

5.

Vaststelling van het dividendvoorstel *

6.

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur *

7.

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *

8.

Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2019 *

9.

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en
toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen en tot uitsluiting van
voorkeursrechten *

10.

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de Vennootschap *

11.

Intrekking van door de Vennootschap gehouden gewone aandelen *

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

* = stempunt(en)
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De volledige agenda met toelichting en het Annual Report 2018 (waarin onder meer het
bestuursverslag 2018 en de jaarrekening 2018 zijn opgenomen), als geplaatst op de website van de
Vennootschap: www.asm.com en beschikbaar via www.abnamro.com/evoting, zijn integraal onderdeel
van deze oproeping en liggen voor iedere aandeelhouder ter inzage ten kantore van de Vennootschap,
Versterkerstraat 8 te Almere en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, te Amsterdam, tel.
(+31) (0) 20 3442000), email: corporate.broking@nl.abnamro.com.
Registratiedatum
Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, zij die per 22 april 2019, na
verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum"), zijn geregistreerd als
aandeelhouders van de Vennootschap in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna
beschreven wijze. Voor houders van girale aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de
administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de
"Intermediair").
Aanmelding
Houders van girale aandelen of hun gevolmachtigden die de vergadering wensen bij te wonen, dienen
dit via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn vanaf
23 april 2019 tot uiterlijk 14 mei 2019 (17:00 uur CET) aan ABN AMRO Bank N.V. kenbaar te maken.
De Intermediairs dienen uiterlijk op 15 mei 2019 voor 12.00 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 betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum
gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om
de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle
te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Via ABN AMRO Bank N.V. krijgen
de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.
Houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam aan wie het stemrecht
toekomt, of hun gevolmachtigden, die de vergadering wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk op 14
mei 2019 schriftelijk aan de Vennootschap gemeld te hebben.
Volmacht
Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient bovendien een door hem ondertekende
rechtsgeldige volmacht - al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs - uiterlijk op
14 mei 2019 te doen toekomen aan de Vennootschap. Vergadergerechtigden kunnen tevens
steminstructies tot en met 14 mei 2019 elektronisch doorgeven aan de heer Ruud van Bork (een
onafhankelijke notaris van Loyens & Loeff N.V.), via www.abnamro.com/evoting.
Houders van aandelen geregistreerd bij Citibank, N.A., New York, Verenigde Staten, ontvangen een
aparte uitnodiging.
Almere, 4 april 2019
ASM International N.V.
De Raad van Bestuur
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