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STEMINSTRUCTIEFORMULIER
Ondergetekende,
Naam
Adres
Woonplaats

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

hierna genoemd ‘certificaathouder’
verleent hierbij volmacht (met het recht van substitutie) aan 1:

IQ EQ Financial Services BV (IQ EQ), gevestigd te Amsterdam, conform artikel 12.8 van de
Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot
Kempen,
de secretaris van Van Lanschot Kempen NV, conform artikel 12.7 van de Administratievoorwaarden van
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen
om de op 25 mei 2022 te houden algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV namens certificaathouder bij te
wonen en haar of zijn stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie:

STEMINSTRUCTIE
Agendapunt:
3.

Remuneratierapport 2021 (ter adviserende stemming)

voor

tegen

onthouding*

4.
a.
b.

Jaarrekening 2021
Vaststelling jaarrekening 2021 (ter stemming)
Vaststelling van een dividend van € 2,- per aandeel in contanten op
de gewone aandelen A (ter stemming)

voor

tegen

onthouding*

voor

tegen

onthouding*

Kwijting Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
Kwijting leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in
het boekjaar 2021 (ter stemming)
Kwijting leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van
hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2021 (ter stemming)

voor

tegen

onthouding*

voor

tegen

onthouding*

7.

Benoeming externe accountant (ter stemming)

voor

tegen

onthouding*

9.
b.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Herbenoeming van Maarten Muller tot lid van de Raad van Commissarissen
voor

tegen

onthouding*

6.
a.
b.

(ter stemming)

Hier dient de certificaathouder door middel van het invullen van de ☐ een keuze te maken tussen IQ EQ of de secretaris van de vennootschap. Indien
geen keuze is gemaakt, wordt de certificaathouder geacht de volmacht en steminstructie aan IQ EQ verleend te hebben
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* Hier dient de certificaathouder door middel van het vullen van de ☐ een keuze te maken tussen voor, tegen of onthouding
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10. Verlenen van machtiging tot inkoop van eigen aandelen of certificaten
daarvan (ter stemming)

voor

tegen

onthouding*

11. Aanwijzing van Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot (i) uitgifte van
gewone aandelen en (ii) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
a.
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van
gewone aandelen (ter stemming)
voor
b.
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om het
voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone
aandelen (ter stemming)
voor

tegen

onthouding*

tegen

onthouding*

Getekend te _________________________________ op ___________________________2022

Handtekening _________________________________

Dit steminstructieformulier dient uiterlijk donderdag 19 mei 2022 om 16.00 uur via de intermediair waar de certificaten
zijn geadministreerd in het Van Lanschot Kempen elektronisch voting platform (EVO) te zijn verwerkt of door IQ EQ
(postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, of e-mail: registers@iqeq.com) of de secretaris van de vennootschap (e-mail:
proxyvoting@kempen.nl) te zijn ontvangen.

* Hier dient de certificaathouder door middel van het vullen van de ☐ een keuze te maken tussen voor, tegen of onthouding
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DISCLAIMER

OVERIGE INFORMATIE

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend
bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen
aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe
bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze
bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of
in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we
hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te
wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie
worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge
Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch
nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01,
is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht
van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB
Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.
Eventuele klachten kunt u richten aan Van Lanschot Kempen NV of
de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus
1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch.

* Hier dient de certificaathouder door middel van het vullen van de ☐ een keuze te maken tussen voor, tegen of onthouding

