STEMVOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ASN BELEGGINGSFONDSEN N.V.

DE ONDERGETEKENDE(N):
De heer / mevrouw

______________________________________________________

De heer / mevrouw*

______________________________________________________

Adres

______________________________________________________

Postcode

_______________ Plaats

________________________________,

hierna te noemen: “Aandeelhouder”, per 17 februari 2020 houder(s) van aandelen in het
kapitaal van ASN Beleggingsfondsen N.V via rekeningnummer(s):
______________________________________________________
Bij ASN Bank/ __________________________(in te vullen indien van toepassing)
Verklaart/verklaren:
Hierbij volmacht te verlenen aan:
Volledige (voor- en achter)naam
______________________________________________1)
Adres
______________________________________________
Postcode
_________________ Plaats ________________________________________
Om Aandeelhouder ter zake alle door Aandeelhouder gehouden aandelen te vertegenwoordigen
op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V
op 16 maart 2020 en aldaar namens Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen
ten aanzien van onderstaande agendapunten, overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie
2):
ASN Beleggingsfondsen N.V.
Agendapunt 3: Voorstel te besluiten tot splitsing van de Vennootschap
Agendapunt 4: Voorstel om decharge te verlenen aan de enige bestuurder
Agendapunt 5: Voorstel om decharge te verlenen aan de commissarissen
Agendapunten:

Voor

Tegen

Onthouding

3 Voorstel te besluiten tot splitsing van de Vennootschap
4 Voorstel om decharge te verlenen aan de enige bestuurder
5 Voorstel om decharge te verlenen aan de commissarissen

* als het gaat om een en/of rekening, verzoeken wij u twee namen in te vullen om de volmacht af te geven.
1) Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u hier de gegevens invullen van de secretaris van de
ASN Beleggingsfondsen :mevrouw J.E. de Jong, p/a Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG Den Haag.
2) Indien u geen instructies vermeldt, zal u geacht worden in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

Ten bewijze waarvan, deze volmacht wordt ondertekend op __________________2020:
Handtekening 1e rekeninghouder:

Handtekening (eventuele) 2e rekeninghouder:

__________________________
Naam:

____________________________
Naam:

LET OP
De gevolmachtigde dient een kopie van de getekende volmacht, een geldig legitimatiebewijs,
alsmede het toegangsbewijs/depotbewijs mee te nemen naar de vergadering.
Voor aandeelhouders geldt:
S.v.p. vóór 9 maart a.s. meezenden met schriftelijk verzoek aan Intermediair.

