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ASM International N.V. - dit document toont slechts de gedeelten van de artikelen waarin een wijziging wordt voorgesteld.
De volledige statuten zijn te raadplegen op de website van de vennootschap onder:
http://www.asm.com/investors/corporate-governance/articles-of-association

VOORSTEL I(a) & VOORSTEL I(b)

Deze statutenwijzigingen houden verband met de wijzigingen van de nominale waarde van gewone aandelen in het kapitaal van ASM International N.V.

VOORSTEL I(A)
STATUTENWIJZIGING
ASM INTERNATIONAL N.V.
VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Kapitaal en aandelen
Artikel 3.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen vierhonderd
veertigduizend euro (EUR 9.440.000,--)vierhonderd negenenveertig miljoen vierhonderd
veertigduizend euro (EUR 449.440.000,--).
Het is verdeeld in éénhonderd tien miljoen (110.000.000) gewone aandelen van elk nominaal
vier eurocent (EUR 0,04)vier euro vier eurocent (EUR 4,04), achtduizend (8.000)
financieringspreferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,--) en éénhonderd
achttienduizend (118.000) preferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,--).

TOELICHTING

Wijzigingen in verband met de verhoging van de nominale waarde van gewone aandelen in het
kapitaal van de vennootschap. Voor meer informatie over de achtergrond van de verhoging
wordt verwezen naar de toelichting op de agenda voor de algemene vergadering.

ASM International N.V. - dit document toont slechts de gedeelten van de artikelen waarin een wijziging wordt voorgesteld.
De volledige statuten zijn te raadplegen op de website van de vennootschap onder:
http://www.asm.com/investors/corporate-governance/articles-of-association

VOORSTEL I(a) & VOORSTEL I(b)

Deze statutenwijzigingen houden verband met de wijzigingen van de nominale waarde van gewone aandelen in het kapitaal van ASM International N.V.
VOORSTEL I(B)
STATUTENWIJZIGING
ASM INTERNATIONAL N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

TOELICHTING

Kapitaal en aandelen
Artikel 3.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd negenenveertig
miljoen vierhonderd veertigduizend euro (EUR 449.440.000,--)negen miljoen vierhonderd
veertigduizend euro (EUR 9.440.000,--).
Het is verdeeld in éénhonderd tien miljoen (110.000.000) gewone aandelen van elk nominaal
vier euro vier eurocent (EUR 4,04)vier eurocent (EUR 0,04), achtduizend (8.000)
financieringspreferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,--) en éénhonderd
achttienduizend (118.000) preferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,--).

Wijzigingen in verband met de verlaging van de nominale waarde van de gewone aandelen in
het kapitaal van de vennootschap. Voor meer informatie over de achtergrond van de verlaging
wordt verwezen naar de toelichting op de agenda voor de algemene vergadering.
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ASM International N.V. - dit document toont slechts de gedeelten van de artikelen waarin een wijziging wordt voorgesteld.
De volledige statuten zijn te raadplegen op de website van de vennootschap onder:
http://www.asm.com/investors/corporate-governance/articles-of-association

