
 
 

 

 

 

Volmacht / stemformulier voor houders van aandelen aan toonder voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. 
te houden op donderdag 27 juni om 10.00 uur in Hotel Mitland te  Utrecht  (“de Vergadering”) 

  
 

Ondergetekende, 

Naam en voorletters:   

Woonplaats:   

Houder van [aantal]:  ………………… aandelen  

Verklaart houder te zijn van [aantal] …………… aandelen aan toonder op donderdag 30 mei  2013 (de Registratiedatum) voor welke aandelen ondergetekende zich 
heeft aangemeld via zijn/haar eigen bank voor de Vergadering en verleent hierbij volmacht aan: 

de heer/mevrouw [naam]:  

woonplaats:  

om ondergetekende bij de Vergadering te vertegenwoordigen en namens de ondergetekende alle rechten uit te oefenen, welke hij zelf op de Vergadering zou hebben 
kunnen uitoefenen. Door ondertekening van dit formulier geeft u aan niet persoonlijk aanwezig te zijn maar door de opgegeven persoon op de Vergadering 
vertegenwoordigd te worden. 

Dit formulier dient uiterlijk op woensdag 19 juni 2013 om 17.00 uur in het bezit te zijn van ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, Locatiecode AMP L 02.007, 1102 MG  
Amsterdam, T + 31 20 563 69 00, F + 31 20 563 69 59 e-mail: iss.pas.hbk@ing.nl (hierna: ‘ING’).  
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Steminstructie 

Steminstructie via dit formulier is alleen mogelijk indien u uw aandelen via uw eigen bank tijdig heeft laten aanmelden bij ING. Voor elk agendapunt gaarne hieronder 
uw keuze aankruisen: 

Agendapunt Onderwerp Voor Tegen Onthouding 

2a Wijzigingen van de statuten als gevolg van ontheffing van het structuurregime (art. 18 en 22) O O O 

2b Wijzigingen van de statuten als gevolg van recente wetswijzigingen (art. 17 en 21) O O O 

2c wijzigingen als gevolg van kapitaalvermindering en omgekeerde splitsing (art. 3) O O O 

2d Overige wijzigingen van de statuten (art. 1, 23 en 25) O O O 

2e Machtiging akte van statutenwijziging O O O 

3 Benoeming tot accountant van BDO of Mazars Paardekooper Hoffman over het jaar 2013  O O O 
 

 
 
 
Getekend te …………………………………………. op …………………………………2013, …………………………….…………,  ….…………….………………… (Naam en handtekening aandeelhouder) 

NB: Indien dit stemformulier ondertekend is maar de gemachtigde niet is ingevuld, zal de steminstructie door de Secretaris van de Vergadering  ter vergadering 
worden uitgebracht. Het niet aankruisen van een stempunt zal als onthouding worden gelezen. Een niet ondertekend formulier wordt niet in behandeling genomen. 

 


