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NOTULEN
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
ASM INTERNATIONAL N.V. (de Vennootschap of ASMI)
gehouden op maandag 17 mei 2021 om 14.00 uur CET ten kantore van de Vennootschap,
Versterkerstraat 8, Almere, Nederland.
Voorzitter van de algemene vergadering: de heer J.C. Lobbezoo, president-commissaris van de Raad van
Commissarissen van de Vennootschap (voorzitter).
Agendapunt 1. Opening / Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.
De voorzitter verklaart - onder meer - dat gegeven de COVID19-virusuitbraak ook dit jaar is besloten
de vergadering virtueel te houden. Dit is in lijn met de noodwet die het mogelijk maakt de opzet van de
vergadering compleet virtueel te houden. De vergadering is op 31 maart 2021 aangekondigd. Ook dit
jaar kan worden gestemd door middel van een volmacht of tijdens de vergadering door aandeelhouders
die zich daarvoor aangemeld hebben op de voorgeschreven wijze, eveneens is aan de aandeelhouders
de mogelijkheid geboden vragen te stellen. De Vennootschap heeft daarmee de aandeelhouders
voldoende mogelijkheden gegeven om de vergadering virtueel bij te wonen, hun stem uit te brengen, en
vragen te stellen. Alle documenten voor de vergadering zijn op de website van ASMI geplaatst op 31
maart 2021 en de vergadering is rechtsgeldig bijeengeroepen conform het bepaalde in artikel 13 van de
statuten van de Vennootschap. De vragen die zijn gesteld door de aandeelhouders voorafgaand aan de
vergadering zijn beantwoord en vragen en antwoorden staan op de ASMI website.
Bij de oproeping is onder meer vermeld dat de volledige agenda met toelichting en het annual report
2020 (waarin onder meer het bestuursverslag 2020 en de jaarrekening 2020 zijn opgenomen) ter inzage
zijn gelegd ten kantore van de Vennootschap, bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam en op de
website van de Vennootschap zijn geplaatst. De US proxy card en US notice zijn ook tijdig op de website
geplaatst en verstuurd.
De voorzitter verwelkomt de ter vergadering aanwezige heren Van Pernis, Loh en Van Bommel namens
de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur en de notaris de heer Van Agt. Via de webcast is
aanwezig de heer Paul Verhagen in verband met zijn door de Raad van Commissarissen voorgestelde
benoeming als lid van de Raad van Bestuur en CFO van ASMI. Voorts zijn de overige leden van de
Raad van Commissarissen aanwezig via de webcast, te weten mevrouw Stefanie Kahle-Galonske,
mevrouw Monica de Virgiliis en de heren Didier Lamouche en Marc de Jong. Ten slotte wordt vermeld
dat de externe accountant, de heer Frederik Croiset van Uchelen van KPMG, de webcast volgt.
De notulen zullen, conform aanbeveling 4.1.10 van de Corporate Governance Code, binnen drie
maanden als concept op de website van de Vennootschap worden geplaatst. Aandeelhouders hebben
daarna drie maanden de gelegenheid om te reageren.
De voorzitter vervolgt met een aantal mededelingen van huishoudelijke aard.
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Agendapunt 2. Verslag over het boekjaar 2020
De voorzitter verleent het woord aan de CEO, de heer Loh, die een presentatie geeft bij dit agendapunt.
Verwezen wordt tevens naar de ASMI website voor de presentatie.
De voorzitter dankt de heer Loh voor de presentatie en opent de vloer voor eventuele vragen naar
aanleiding van de presentatie, dan wel vragen naar aanleiding van het bestuursverslag.
De voorzitter deelt mede dat de VEB een tweetal vragen heeft ingediend via het daartoe aangegeven
emailadres. Deze vragen zijn reeds schriftelijk beantwoord en voor aanvang van de vergadering op de
website geplaatst. De heren Loh en Van Bommel gaan nog kort in op deze vragen.
De voorzitter geeft aan dat er geen vervolgvragen binnen zijn gekomen zijn gedurende de vergadering.
Alvorens over te gaan tot de stempunten van de volgende agendapunten bericht de voorzitter dat op de
registratiedatum (19 april 2021) het totaal aantal geplaatste aandelen 49.797.394 bedroeg en dat op die
datum 1.242.802 aandelen in treasury werden gehouden zodat maximaal op 48.554.592 aandelen kan
worden gestemd. Voor de vergadering die thans gehouden wordt zijn 33.779.795 stemmen
geregistreerd. De vergadering heeft voldoende meerderheid om alle geagendeerde besluiten te nemen.
Agendapunt 3. Bezoldigingsverslag 2020 (stempunt)
De voorzitter licht toe dat de uitvoering van het remuneratiebeleid over het boekjaar 2020 ter bespreking
is geagendeerd en dat vragen gesteld kunnen worden over de uitvoering van dat beleid. In de toelichting
op de agenda is op de pagina’s 90 tot en met 96 van het annual report 2020 informatie opgenomen over
de uitvoering van het remuneratiebeleid.
De voorzitter vermeldt dat de VEB ook voor dit agendapunt een tweetal vragen heeft ingediend. De
antwoorden op deze vragen zijn reeds gepubliceerd op de website en zullen na de presentatie van de
heer Van Pernis worden besproken.
De heer Van Pernis, voorzitter van de remuneratiecommissie, bespreekt het remuneratieverslag. Het
remuneratiebeleid kent een tweetal elementen in de variabele beloning. De Short-Term Incentive (STI)
scoort in het boekjaar soms beneden de gestelde targets, op andere on- target of erboven. Een deel van
die targets die van toepassing waren, 25% op de persoonlijke doestellingen, werden dit jaar bijna
volledig gehaald door zowel de CFO als de CEO. De persoonlijke doelstellingen hadden met name te
maken met interne controle, kwaliteit en interne kosten. Het behalen van de targets resulteerde daarmee
in een bedrag van EUR 448.000 voor de CEO en EUR 452.000 voor de CFO, waarbij opgemerkt wordt
dat de CEO niet gedurende het hele boekjaar in functie is geweest.
Voor het huidige boekjaar is het percentage van de non-financial targets verdeeld in 12,5% voor ESGtargets en voor 12,5% op strategic targets en dat in gelijke mate voor zowel de CEO als de CFO, gezien
het belang van beide targets.
Het tweede deel van de variabele beloning betreft de Long Term Incentive (LTI), waarbij het gaat om
de lange termijn resultaten van de onderneming. Op dit moment is dat gerelateerd aan het relatieve
marktaandeel in de sector en de resultaten. Dit wordt steeds gedaan over een periode van 3 jaar. De
geldwaarde van de incentive wordt omgezet in aandelen en die kunnen pas na drie jaar worden gevest.
In 2020 geldt dit uitsluitend voor de CFO. Gelet op de relatieve performance van de onderneming ten
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opzichte van de peergroep werden hier praktisch de maximale targets bereikt en dat resulteerde in 9.008
aandelen voor de CFO en in 2020 werden er door de CFO 13.512 aandelen gevest.
Ten slotte meldt de heer Van Pernis de zogenaamde pay-ratio. De CEO pay-ratio is de verhouding
tussen het inkomen van de CEO ten opzichte van de gemiddelde werknemer en dat bedroeg in 2020: 27.
In 2019 was dit iets hoger, maar ook hier speelde dat de CEO een gedeelte van het jaar niet in functie
was.
Tot slot beantwoordt de heer Van Pernis twee vragen van de VEB over het bezoldigingsverslag. De
voorzitter geeft aan dat er nog een vervolgvraag is gekomen van de VEB welke ook door de heer Van
Pernis wordt beantwoord.
De voorzitter vermeldt dat er geen verdere vragen of vervolgvragen binnengekomen zijn over het
bezoldigingsverslag. Verder informeert hij dat in overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek de algemene vergadering een adviserende stem kan uitbrengen ten aanzien van het
bezoldigingsverslag van 2020. De aandeelhouders die gebruik willen maken van de mogelijkheid
elektronisch te stemmen en van deze adviserende stem gebruik willen maken kunnen tijdens de
vergadering door middel van de genoemde applicatie stemmen, indien zij dat wensen. De uitslag van de
totale stemming wordt later in de vergadering bekendgemaakt.
Agendapunt 4. Vaststelling van de jaarrekening 2020 (stempunt)
De voorzitter vermeldt dat de jaarrekening van 2020 is gecontroleerd en goedgekeurd door de externe
accountant KPMG.
De heer Croiset van Uchelen geeft een toelichting op de accountantscontrole zoals door KPMG uitgevoerd.
Aan de hand van enkele slides geeft hij aan wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de diverse
gremia die betrokken zijn bij het jaarverslag en de jaarrekening. Hij geeft voorts aan dat het doel van
KPMG’s werkzaamheden is om vast te stellen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ook wordt beoordeeld of het
bestuursverslag verenigbaar is met de jaarrekening.
Vervolgens gaat de heer Croiset van Uchelen in op de controleaanpak en welke elementen daarbij van
belang zijn, zoals de risicoanalyse en het vaststellen van de materialiteit (de zeef waarmee de controle
wordt gedaan en die voor het te controleren boekjaar op EUR 15.000.000 lag, ongeveer 4,5% van het
resultaat voor belastingen). Controleverschillen groter dan EUR 750.000 zijn gerapporteerd aan de Raad
van Bestuur en Raad van Commissarissen.
De heer Croiset van Uchelen licht daarna nog de belangrijkste aandachtspunten van de controles toe, de
key audit matters. Er zijn twee key audit matters geïdentificeerd met betrekking tot de verantwoording
van de omzet en het kapitaliseren van ontwikkelingskosten. Dit is door KPMG als een key audit matter
opgenomen overwegende de financiële impact, inschattingen die hierbij betrokken zijn, als ook de
complexiteit met betrekking tot de inschatting in hoeverre voldaan is aan specifieke criteria om
ontwikkelingskosten te kunnen activeren. Verder heeft KPMG als onderdeel van de risico inschatting
bepaalde werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving. Specifiek
zijn werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot trade compliance en export controls, alsook cyber
security.
Vanwege de opzet van de financiële organisatie en aanwezige shared servicecentre in Singapore, is
KPMG in staat om centrale controle te plannen en uit te voeren. De centrale controlewerkzaamheden
worden gedaan voor de belangrijkste operaties in Japan, Korea, Nederland, Singapore en Amerika. Deze
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operaties controleert KPMG door controlewerkzaamheden op het shared servicecentre als ook door
gebruik te maken van werkzaamheden uitgevoerd door lokale KMPG-accountants. Daarnaast heeft
KPMG gebruik gemaakt van de inzet van niet KMPG-accountants van ASMPT, dit als onderdeel van
hun controlewerkzaamheden omtrent de post investment in de socials.
De werkzaamheden van de betrokken lokale accountants in Singapore, als ook Hongkong zijn online
door KPMG beoordeeld. Alle lokale accountants die werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van
de controle van de geconsolideerde jaarrekening, hebben hun werkzaamheden uitgevoerd in
overeenstemming met de instructies van en onder supervisie van KPMG.
De heer Croiset van Uchelen voegt nog toe dat met betrekking tot de implicaties van de COVID19virusuitbraak en als onderdeel van hun initiële controle aanpak, het bezoeken van lokale accountants in
zowel Hongkong als Singapore helaas niet mogelijk was. KPMG heeft middels virtuele meetings en
diverse calls met deze teams de gedocumenteerde werkzaamheden beoordeeld.
De heer Croiset van Uchelen rond zijn presentatie aangaande de werkzaamheden van KPMG met
betrekking tot de controle van de jaarrekening en de verduidelijking aangaande hun verklaring af en
bedankt voor de aandacht en het vertrouwen.
De voorzitter dankt de heer Croiset van Uchelen voor de toelichting en de verklaring en vermeldt dat
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling vier vragen heeft gesteld. De vragen zijn in het
Engels gesteld en worden door de heer Loh beantwoord. Deze vragen en antwoorden zijn reeds
gepubliceerd en te vinden op de website van de Vennootschap.
De voorzitter vervolgt de agenda.
Agendapunt 5. Vaststelling van het dividendvoorstel (stempunt))
De voorzitter gaat over tot behandeling van agendapunt 5: de vaststelling van het dividendvoorstel. Het
voorstel wordt gedaan tot het betalen van een regulier dividend ter grootte van EUR 2 per aandeel. Voor
dit agendapunt zijn geen schriftelijke vragen ontvangen en derhalve is dit stempunt besproken.
De voorzitter gaat over naar de agendapunten 6 en 7.
Agendapunt 6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (stempunt)
Agendapunt 7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)
De voorzitter gaat over tot behandeling van de agendapunten 6 en 7: het verlenen van decharge aan de
leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen. Deze agendapunten
worden gezamenlijk behandeld hoewel de aandeelhouders wel separaat voor de decharge van de leden
van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen stemmen. In overeenstemming met
artikel 30.4 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om
decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen
voor hun taakuitoefening tijdens het boekjaar 2020.
Voor deze agendapunten zijn geen schriftelijke vragen ontvangen en derhalve is dit stempunt besproken.
Agendapunt 8. Samenstelling van de Raad van Bestuur (stempunt)
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Dit betreft de stemming over de samenstelling van de Raad van Bestuur. Deze vergadering is de laatste
algemene vergadering van de heer Van Bommel als lid van de Raad van Bestuur en CFO.
De voorzitter bedankt de heer Van Bommel voor zijn inzet en verdienste.
De Raad van Commissarissen heeft een bindende voordracht opgesteld in overstemming met artikel
18.1 van de statuten van de Vennootschap en artikel 2:133 van het Burgerlijk Wetboek, om de heer
Verhagen te benoemen als lid van de Raad van Bestuur per 1 juni 2021. Indien de vergadering tot
benoeming overgaat, zal de Raad van Commissarissen de heer Verhagen vervolgens benoemen als Chief
Financial Officer. De heer Verhagen introduceert zichzelf vervolgens via een korte video.
De voorzitter stelt dat er geen schriftelijke vragen betreffende dit agendapunt ontvangen zijn en
beschouwt dit agendapunt als besproken.
Agendapunt 9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen (stempunt)
Onder agendapunt 9 is er een stempunt, dat betreft: de herbenoeming van mevrouw Stefanie KahleGalonske als lid van de Raad van Commissarissen. Overeenkomstig het toepasselijke rooster verloopt
de termijn van het mandaat van mevouw Kahle-Galonske en ten behoeve van een adequate continuïteit
en ervaring binnen de Raad van Commissarissen, heeft de Raad van Commissarissen een bindende
voordracht opgesteld voor de herbenoeming van mevrouw Kahle-Galonske als lid van de Raad van
Commissarissen. De benoeming zal voor een termijn van vier jaar zijn welke zal eindigen na de jaarlijkse
algemene vergadering in 2025, in overeenstemming met principe 2.2.2 van de Corporate Governance
Code.
Over dit agendapunt zijn geen schriftelijke vragen ontvangen en derhalve is dit stempunt besproken.
De heer Lobbezoo deelt verder mee dat dit zijn laatste vergadering als voorzitter en lid van de Raad van
Commissarissen is. De heer Lobbezoo treedt na deze algemene vergadering terug als voorzitter en lid
van de Raad van Commissarissen.
Agendapunt 10. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2021
(stempunt)
ASMI benoemt zijn externe accountant op iedere jaarvergadering voor een periode van één jaar, dus
ook deze benoeming van KPMG zal voor een periode van één jaar zijn.
Ook over dit voorstel zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen.
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 (stempunten)
Dit agendapunt heeft twee onderdelen waarover separaat zal worden gestemd. Het eerste onderdeel is
agendapunt 11 (a): de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone
aandelen en toekenning van rechten tot het nemen van gewone aandelen. Het recht tot uitgifte is beperkt
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tot maximaal 10% van het geplaatste gewone kapitaal van de Vennootschap op de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering.
Voorts betreft agendapunt 11 (b): de 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. Overeenkomstig artikel 7.5 van de statuten van de
Vennootschap kan de algemene vergadering de Raad van Bestuur voor de periode van achttien maanden
vanaf de dag van deze vergadering aanwijzen 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.
Over de agendapunten 11 (a) en 11 (b) zijn geen vragen ontvangen door de Vennootschap.
Agendapunt 12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone aandelen in de
Vennootschap (stempunt)
Aan de orde is de machtiging door de algemene vergadering aan de Raad van Bestuur tot inkoop van
gewone aandelen in de Vennootschap tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal.
Ook voor dit agendapunt zijn geen vragen binnengekomen en er zijn ook geen vragen gesteld gedurende
de vergadering.
Agendapunt 13. Statutenwijziging (stempunt)
In overeenstemmening met artikel 34 van de statuten van de Vennootschap stellen de Raad van Bestuur
en Raad van Commissarissen een wijziging van de statuten van de Vennootschap voor. Op 1 juli 2021
zal de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking treden. Op basis van die wet zal in de statuten
van de Vennootschap 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 van de Vennootschap op te nemen, alsmede, alhoewel straks niet
wettelijk verplicht, ook een regeling te treffen voor het geval sprake is van belet of ontstentenis van één
of meer (maar niet alle) leden van de Raad van Commissarissen. De uitgebreidere uitleg over dit
onderwerp is gepubliceerd op ASMI’s website.
Over dit agendapunt zijn geen schriftelijke vragen gesteld.
Agendapunt 14. Intrekking van door de Vennootschap gehouden gewone aandelen (stempunt)
Het betreft hier de intrekking van ingekochte aandelen. Het aandelen-inkoopprogramma van EUR
100.000.000 dat werd aangekondigd op 25 februari 2020 werd op 2 maart 2021 afgerond. De aandelen
die de Vennootschap daardoor in treasury heeft, overstijgen de benodigde aandelen die nodig zijn voor
de aandelen- en optieplannen ter dekking van het personeel en de Raad van Bestuur. Derhalve wordt
voorgesteld om 500.000 aandelen in te trekken.
Ook over dit agendapunt zijn geen vragen binnengekomen.
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Agendapunt 15. Rondvraag
De voorzitter gaat over tot behandeling van agendapunt 15: de rondvraag.
Er zijn voor dit laatste agendapunt geen (additionele) vragen binnengekomen en ook tijdens de
vergadering vandaag zijn er geen (additionele) vragen ontvangen. Derhalve wordt overgegaan tot de
behandeling van de uitslag van de stemmingen. De voorzitter informeert dat de virtuele deelnemers die
tijdens de vergadering kunnen stemmen dit nog kunnen doen en daarvoor nog één minuut krijgen
toebedeeld. Na deze minuut sluit de voorzitter de stemming en de stemresultaten worden getoond.
De voorzitter toont de uitslag en merkt op dat de uitslag in de notulen opgenomen zal worden en ook te
zien zal zijn op de website. De uitslagen per stempunt zijn als volgt:
Agendapunt 3. Bezoldigingsverslag
Voor
Tegen
Onthouding

28.021.555
4.241.534
1.516.523

Agendapunt 4. Vaststelling van de jaarrekening 2020
Voor
33.645.161
Tegen
250
Onthouding
134.201
Agendapunt 5. Vaststelling van het dividendvoorstel
Voor
33.671.768
Tegen
106.434
Onthouding
1.410
Agendapunt 6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur
Voor
33.094.565
Tegen
508.107
Onthouding
176.940
Agendapunt 7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen
Voor
33.099.929
Tegen
502.929
Onthouding
176.754
Agendapunt 8. Samenstelling van de Raad van Bestuur
Voor
33.620.238
Tegen
86.750
Onthouding
72.624
Agendapunt 9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Voor
33.663.756
Tegen
36.295
Onthouding
79.561
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Agendapunt 10. Benoeming van de accountant van de Vennootschap voor het
boekjaar 2021
Voor
33.748.832
Tegen
270
Onthouding
30.510
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 en tot sluiting van voorkeursrechten
Voor
33.419.493
Tegen
385.579
Onthouding
1.540
Agendapunt 11 B. 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 sluiting van voorkeursrechten
Voor
33.199.843
Tegen
578.159
Onthouding
1.610

Agendapunt 12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone
aandelen in de Vennootschap
Voor
33.482.878
Tegen
204.146
Onthouding
92.588
Agendapunt 13. Statutenwijziging
Voor
Tegen
Onthouding

33.776.491
750
2.371

Agendapunt 14. Intrekking van door de Vennootschap gehouden gewone
aandelen
Voor
33.776.131
Tegen
875
Onthouding
2.606

Agendapunt 16. Sluiting
De voorzitter gaat over tot de sluiting en meldt dat sluiting van de vergadering ook de laatste keer voor
hem is als voorzitter van de Raad van Commissarissen. In mei 2009 is de heer Lobbezoo toegetreden
tot de Raad van Commissarissen, ook is hij in die periode voorzitter geworden van de Audit Committee
– en na ruim vier jaar, in juli 2013, heeft de Raad van Commissarissen de heer Lobbezoo gevraagd om
voorzitter te worden van de Raad van Commissarissen. Volgens de Corporate Governance Code heeft
de heer Lobbezoo drie keer een termijn van 4 jaar volgemaakt en is het nu tijd om de digitale hamer
over te dragen aan de heer Van Pernis. De voorzitter blikt nog even terug op de afgelopen 10-12 jaar en
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draagt dan de virtuele hamer over aan de heer Van Pernis. De voorzitter benadrukt dat hij met zeer veel
plezier en zeer veel genoegen deze functie heeft kunnen uitoefenen en heeft uitgeoefend en wenst
eenieder die bij ASMI betrokken is het beste.
De heer Van Pernis neem de virtuele hamer over en bedankt de heer Lobbezoo door een persoonlijke
boodschap aan hem te richten.
De nieuwe voorzitter, de heer Van Pernis, geeft aan dat zijn termijn van voorzitterschap zal eindigen in
2022, één jaar vanaf nu, en neemt dan nu de rol van voorzitter van de heer Lobbezoo over en gaat over
tot het laatste agendapunt, agendapunt 16.
De heer Van Pernis dankt de aanwezigen voor hun virtuele aanwezigheid en sluit de vergadering rond
15.55 uur.
Deze notulen zijn in concept binnen drie maanden na de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
op de website van de Vennootschap geplaatst. Aandeelhouders hebben vervolgens gedurende drie
maanden de gelegenheid om op het concept te reageren.
Deze notulen zijn op basis van artikel 26.2 van de statuten van de Vennootschap vastgesteld en ten blijke
daarvan ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de door hem aangewezen secretaris op 
2021.


Voorzitter


Secretaris
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