AGENDA
voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van ASM International N.V. (de
“Vennootschap”), te houden op maandag 17 mei 2021 om 14:00 uur CET ten kantore van
ASM International N.V., Versterkerstraat 8, Almere, Nederland.
1.

Opening / Mededelingen

2.

Verslag over het boekjaar 2020

3.

Bezoldigingsverslag 2020 *

4.

Vaststelling van de jaarrekening 2020 *

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.

Samenstelling van de Raad van Bestuur *

9.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen *

10.

Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2021 *

11.

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 *

12.

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

13.

Statutenwijziging *

14.

Intrekking van door de Vennootschap gehouden gewone aandelen *

15.

Rondvraag

16.

Sluiting

* = stempunt(en)
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TOELICHTING OP DE AGENDA
voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van ASM International N.V., te houden op maandag 17 mei
2021 om 14:00 uur CET ten kantore van ASM International N.V., Versterkerstraat 8, Almere, Nederland.

Agendapunt 2
Verslag over het boekjaar 2020
Dit punt is ter bespreking.
De Raad van Bestuur zal verslag doen van de activiteiten en resultaten over het boekjaar 2020.

Agendapunt 3
Bezoldigingsverslag 2020
Over dit punt zal worden gestemd.
Het bezoldigingsverslag 2020 bestaat uit (i) het bezoldigingsverslag opgesteld door de Raad van Bestuur
en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, opgesteld in overeenstemming met artikel 2:135b
van het Burgerlijk Wetboek en (ii) het bezoldigingsverslag opgesteld door de Raad van Commissarissen,
zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Het bezoldigingsverslag 2020 is
opgenomen op paginanummers 90 – 96 van het Annual Report 2020. Het Annual Report 2020 is
beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.asm.com).
In overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders een adviserende stem uitbrengen ten aanzien van het bezoldigingsverslag 2020.
Aandeelhouders wordt gevraagd om voor het bezoldigingsverslag 2020 te stemmen.

Agendapunt 4
Vaststelling van de jaarrekening 2020
Over dit punt zal worden gestemd.
Het Annual Report 2020 (waarin het bestuursverslag 2020 en de jaarrekening 2020 zijn opgenomen,
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), ligt voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van
de Vennootschap aan de Versterkerstraat 8 te Almere, Nederland en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav
Mahlerlaan 10, te Amsterdam, Nederland. Het Annual Report 2020 is eveneens beschikbaar op de
website van de Vennootschap (www.asm.com).
De jaarrekening 2020 is gecontroleerd door de accountant van de Vennootschap, KPMG Accountants
N.V. Het Annual Report 2020 is opgesteld in de Engelse taal.
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Agendapunt 5
Vaststelling van het dividendvoorstel
Over dit punt zal worden gestemd.
De Vennootschap stelt voor een regulier dividend van €2.00 (twee euro) per gewoon aandeel over 2020
te betalen. Het beleid van de Vennootschap met betrekking tot het reguliere dividend is om een duurzaam
dividend te betalen. Het reguliere dividend is met 33% verhoogd in vergelijking met het over 2019
betaalde reguliere dividend.
Zodra het dividend is toegekend, zal het dividend beschikbaar worden gesteld op 27 mei 2021
(betaaldatum).

Agendapunt 6
Decharge van de leden van de Raad van Bestuur
Over dit punt zal worden gestemd.
In overeenstemming met artikel 30 lid 4 van de statuten wordt aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun
taakuitoefening in het boekjaar 2020.

Agendapunt 7
Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen
Over dit punt zal worden gestemd.
In overeenstemming met artikel 30 lid 4 van de statuten wordt aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders voorgesteld om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen
voor hun taakuitoefening in het boekjaar 2020.

Agendapunt 8
Samenstelling van de Raad van Bestuur
Over dit punt zal worden gestemd.
Agendapunt 8 Benoeming van de heer Paul Verhagen als lid van de Raad van Bestuur
In verband met het aftreden van de heer P. (Peter) A.M. van Bommel en in overeenstemming met artikel
18 lid 1 van de statuten, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer P. (Paul) A.H. Verhagen (55)
te benoemen voor een periode die eindigt na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2025,
waarbij wordt opgemerkt dat de benoeming van de heer Verhagen zal ingaan per 1 juni 2021. De Raad
van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in overeenstemming met artikel
18 lid 1 van de statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de heer Paul Verhagen te
benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Na zijn benoeming tot lid van de Raad van Bestuur per 1
juni 2021 zal de Raad van Commissarissen hem benoemen tot Chief Financial Officer.
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De heer Verhagen heeft een bewezen staat van dienst en achtergrond bij Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen en in de elektronica-industrie. Hij heeft carrière gemaakt binnen Koninklijke Philips N.V.
vanaf begin jaren negentig en vervulde tot 2013 diverse bestuursfuncties in Nederland, de Verenigde
Staten, Hong Kong en China. Zijn laatste twee functies, bij Koninklijke Philips van 2007 tot 2013, waren
die van Executive Vice President en Chief Financial Officer van Philips Consumer Lifestyle, en Executive
Vice President en Chief Financial Officer van Philips Lighting. Sinds 2014 is hij Chief Financial Officer en
lid van de raad van bestuur van de Nederlandse beursgenoteerde onderneming Fugro N.V., maar hij zal
aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van Fugro N.V. terugtreden.
De heer Verhagen heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft een master in Business Administration en
heeft de postdoctorale titel van Chartered Controller.
Het bezoldigingspakket van de heer Verhagen bestaat uit een basissalaris van €520.000, in combinatie
met een at target korte termijn cash bonus van 75% van het basissalaris, en een at target lange termijn
aandelenbonus van 125% van het basissalaris. Zowel de lange termijn aandelenbonus en de korte
termijn cash bonus zijn afhankelijk van het realiseren van bepaalde vooraf gedefinieerde doelstellingen.
Om de heer Verhagen, bestuurslid van een andere beursgenoteerde onderneming, te kunnen aantrekken
en behouden, achtte de Raad van Commissarissen het in het licht van de langetermijnbelangen en
duurzaamheid van de Vennootschap noodzakelijk de heer Verhagen te compenseren voor gederfde
inkomsten als gevolg van zijn overstap naar ASM International. Deze compensatie bestaat uit (i) een
eenmalige toekenning van voorwaardelijk toegekende aandelen ter waarde van € 300.000 (drie jaar
graduele vesting), te betalen aan de heer Verhagen na 1 juni 2021 en (ii) zijn korte termijn cash bonus,
die gebaseerd zal zijn op zijn prestaties in 2021, maar berekend over zijn basissalaris (€520.000) in
plaats van zijn pro rata basissalaris per 1 juni 2021.

Agendapunt 9
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Over dit punt zal worden gestemd.
Agendapunt 9 Herbenoeming van mevrouw Stefanie Kahle-Galonske als commissaris
Mevrouw Kahle-Galonske is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen in mei
2017 voor een periode van vier jaar. In overeenstemming met het van toepassing zijnde rotatieschema,
eindigt de benoemingstermijn van mevrouw Kahle-Galonske na afloop van deze Jaarlijkse Algemene
Vergadering, en door de Raad van Commissarissen is voorgesteld, om adequate continuïteit en ervaring
binnen de Raad van Commissarissen te behouden, om mevrouw Kahle-Galonske te herbenoemen voor
een aanvullende periode van vier jaar welke periode zal eindigen na afloop van de Jaarlijkse Algemene
Vergadering in 2025. De Raad van Commissarissen heeft daarom een bindende voordracht opgesteld in
overeenstemming met artikel 22 lid 3 van de Statuten en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek om de
mevrouw Kahle-Galonske als commissaris te herbenoemen.
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Mevrouw Stefanie Kahle - Galonske, 52 jaar, bekleedt sinds 2016 de functie van Group Chief Financial
Officer bij Egon Zehnder, het in Zwitserland gevestigde private executive search- en
leiderschapsadviesbureau. Daarvoor was zij tussen 2013 en 2016 de Chief Financial Officer bij Markem
Imaje AG, onderdeel van Dover Corporation, een wereldwijde producent van industriële printers en
verbruiksartikelen voor de verpakkingssector. Mevrouw Kahle - Galonske heeft uitgebreide ervaring in
de semiconductor industrie, aangezien zij vele jaren in verschillende functies heeft gewerkt bij NXP
Semiconductors N.V., waar zij onder meer Vice President en Chief Financial Officer van verschillende
business units was.
Mevrouw Stefanie Kahle-Galonske was voorheen ook niet-uitvoerend bestuurder van Micronas
Semiconductors AG in Zwitserland en Nu-Tune Singapore PTE Ltd.
Mevrouw Kahle-Galonske is afgestudeerd in Economie aan de Ruhr Universiteit van Bochum, Duitsland
en is CPA sinds 2002. Mevrouw Kahle-Galonske heeft de Duitse en Zwitserse nationaliteit en bezit geen
aandelen in de Vennootschap.
Met verwijzing naar artikel 22 lid 9 van de statuten bevestigt de Raad van Commissarissen met genoegen
dat de mevrouw Kahle-Galonske de afgelopen vier jaren meer dan adequaat haar taken als lid van de
Raad van Commissarissen heeft vervuld.

Agendapunt 10
Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2021
Over dit punt zal worden gestemd.
De externe accountant wordt telkenmale voor één boekjaar benoemd door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen draagt, op advies van de Raad van Bestuur en op
advies en aanbeveling van de auditcommissie, mede op basis van de beoordeling van het functioneren
van de externe accountant in verband met de jaarrekening over boekjaar 2020, de huidige accountant,
KPMG Accountants N.V., voor als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2021. Een
vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal aanwezig zijn bij de Jaarlijkse Algemene
Vergadering.

Agendapunt 11
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
Over deze punten zal worden gestemd.
Agendapunt 11 (a)

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van
gewone aandelen en toekenning van rechten tot het nemen van gewone
aandelen
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11 (a) Overeenkomstig artikel 5 leden 1 en 6 van de Statuten, wordt voorgesteld dat de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, te
rekenen vanaf de dag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, aanwijst als het orgaan van de
Vennootschap dat, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot uitgifte
van gewone aandelen – inclusief het verstrekken van rechten tot het verkrijgen van gewone
aandelen – tegen een zodanige koers en voorts op zodanige voorwaarden als bij iedere uitgifte
door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld, indien vereist onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen.
Deze bevoegdheid tot uitgifte van aandelen, inclusief het verstrekken van rechten tot verkrijgen
van gewone aandelen, zal beperkt zijn tot maximaal 10% van het gehele geplaatste gewone
kapitaal van de Vennootschap op de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Agendapunt 11 (b)

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitsluiting van
voorkeursrechten ten aanzien van de uitgifte van gewone aandelen en
toekenning van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen

11 (b) Overeenkomstig artikel 7 lid 5 van de Statuten, wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders de Raad van Bestuur, voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf
de dag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, aanwijst als het orgaan van de Vennootschap
dat, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd is tot het beperken of
uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders indien gewone aandelen of
rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen worden uitgegeven.
Op grond van artikel 2:96a lid 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomstig artikel 7 lid 6 van
de statuten, vereist een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot aanwijzing
van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
van bestaande aandeelhouders, een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap
in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vertegenwoordigd is.

Agendapunt 12
Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de
Vennootschap
Over dit punt zal worden gestemd.
Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 18
maanden te rekenen vanaf de datum van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur
machtigt tot het inkopen door de Vennootschap van gewone aandelen in de Vennootschap ter beurze of
anderszins tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal op de datum van de Jaarlijkse Algemene
Vergadering 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 op de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.

Agendapunt 13
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Statutenwijziging
Over dit punt zal worden gestemd.
In overeenstemming met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap, stellen de Raad van Bestuur
en de Raad van Commissarissen voor de statuten te wijzigen.
Op 1 juli 2021 zal de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen in werking treden. Op basis van die wet
zal in de statuten een regeling dienen te worden opgenomen voor het geval sprake is van ontstentenis
of belet van alle leden van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt om een dergelijke regeling
in de statuten op te nemen, alsmede, alhoewel straks niet wettelijk verplicht, ook een regeling te treffen
voor het geval sprake is van belet of ontstentenis van een of meer (maar niet alle) leden van de Raad
van Commissarissen.
De huidige tekst van artikel 23.9 luidt als volgt:
"Indien er tijdelijk een of meer vacatures binnen de raad van commissarissen bestaan,
heeft/hebben de fungerende commissaris(sen) alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij
deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen."
De voorgestelde tekst van artikel 23.9 luidt als volgt:
"In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen worden de taken en
bevoegdheden van de raad van commissarissen door de overige commissarissen of de enig
overgebleven commissaris vervuld. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen, zal de raad
van bestuur besluiten op welke wijze de taken en bevoegdheden van de raad van
commissarissen tijdelijk zullen worden vervuld. De vorige zin laat onverlet dat de algemene
vergadering te allen tijde een vervangende regeling kan treffen voor het (tijdelijk) houden van
toezicht."
Een besluit tot het aannemen van de voorgestelde statutenwijziging houdt in dat de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders ieder lid van de raad van bestuur van de Vennootschap, alsmede
iedere notaris en kandidaat-notaris van Stibbe N.V. in Amsterdam machtiging verleent, om aanpassingen
die noodzakelijk zijn te maken, alsook de relevante akte van statutenwijziging te ondertekenen en te
passeren en al het overige te ondernemen hetgeen de gevolmachtigde noodzakelijk of nuttig acht.

Agendapunt 14
Intrekking van door de Vennootschap gehouden gewone aandelen
Over dit punt zal worden gestemd.
Met als doel om de kapitaalstructuur van de Vennootschap te optimaliseren en in overeenstemming met
artikel 9 van de Statuten en de vereisten van artikel 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek, wordt
voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het geplaatste aandelenkapitaal van
de Vennootschap te verminderen door middel van intrekking van 500.000 (vijfhonderd duizend) gewone
aandelen elk met een nominale waarde van €0,04 die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt.
Op grond van artikel 2:99 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, vereist een besluit van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders voor een kapitaalvermindering van de Vennootschap een meerderheid
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van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan 50% van het geplaatste
kapitaal van de Vennootschap in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vertegenwoordigd is.
Op grond van artikel 2:100 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, moet een besluit van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders om kapitaal van de Vennootschap te verminderen neergelegd worden
ten kantore van het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel en de nederlegging
moet worden aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad. Binnen twee maanden na een dergelijke
aankondiging kunnen schuldeisers in verzet komen tegen het besluit om het kapitaal van de
Vennootschap te verminderen. Op grond van artikel 2:100 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, is het besluit
tot vermindering van het kapitaal van de Vennootschap slechts van kracht na het verstrijken van de
periode van twee maanden of, in het geval een schuldeiser zich verzet, nadat alle bezwaren zijn
ingetrokken of weggenomen.

Agendapunt 15
Rondvraag

***

AGM AGENDA - 31 MAART 2021 - Pagina 8 van 8

