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Belangrijke gegevens
Voor het jaar eindigend 31 december,

(in miljoenen, behalve aandeleninformatie)
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Netto-omzet
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

Resultaat na belasting

Winst per gewoon aandeel

ASML Mission

providing leading edge
imaging solutions
to continuously
improve
customers global
competitiveness

3

1994 1995 1996 1996*

NLG NLG NLG US$

534,0 917,7 1.331,4 770,9

49,4 85,3 125,1 72,4
40,0 131,4 217,7 126,1

1,33 4,06 6,36 3,68

Geconsolideerde balans

Werkkapitaal 86,1 249,9 501,4 290,3
Totaal aktiva 392,2 659,1 1.073,3 621,4

Eigen vermogen 85,9 303,6 644,2 373,0

Kengetallen
Bruto-omzetresultaat 28,9% 36,6% 40,1%

Omzetstijging 59,9% 71,9% 45,1%

Resultaat na belasting/netto-omzet 7,5% 14,3% 16,4%

Eigen vermogenffotaal aktiva 21,9% 46,1% 60,0%

Omzet wafersteppers (aantallen) 107 177 205
Aantal werknemers einde van hetjaar 808 1.123 1.423
* Bedragen in guldens zJjn, uitsluitend voor liet comfort van de lezer omgerekend in dollars, tegen een koers van

NLG 1,7271 tegen US$ 1,00
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Voorwoord van de President
Geachte aandeelhouders,

Terugblikkend op 1996 zou ik allereerst in willen gaan op de rnarkt en de technologische stand
van zaken, om vervolgens iets te zeggen over de structuur van ASML en over de waarde van

onze medewerkers.
In de achterliggende vier jaren heeft ASML een gemiddelde jaarlijkse groei van 60%

gerealiseerd. Door het afzwakken van de markt voor halfgeleiders in 1996 kon
ASML, mede dankzij onze uitbreidingen, voldoen aan de vraag. Hoewel de

groei in 1996 (45%) achterbleef bij die van de vier voorgaande jaren, zijn wij
verheugd zowel over de eerste als de tweede helft van het verslagjaar

een verdere stijging van de groei te kunnen melden.
Wereldwijd is het marktaandeel van ASML sinds 1992 relatief sta-

biel gebleven (17%-19%), terwijl de omzet jaarlijks met
±60%is gestegen. Dit was deels het gevolg van bet

geringe groeitempo van de lenzenleveringen en van
onze totale beschikbare productiecapaciteit. Om

die reden werken wij samen met Zeiss, onze
lenzenleverancier, aan verdere uitbreiding

van de productiecapaciteit zodat wij ons
marktaandeel kunnen \/ergroten
De continuering van ons expansie-

beleid vloeit voort uit onze overtuiging

dat de markt voor halfgeleiders en halfge-
Ieiderapparatuur ook op langere termijn zal

blijven groeien. Omdat pieken en dalen daarbij te
verwachten zijn, hebben wij ervoor gezorgd dat ons

break-even punt laag is en datwij slagvaardig en effectief
op veranderingen in de markt kunnen reageren. De vertra-

ging van de marktgroei in 1996 in de haftgeleiderindustrie was

niet zozeer het gevolg van afgenomen volume-eenheden als wel
van de IC-prijs, die onder druk kwarn te staan. Aangezien met de 0,25

micron technologie meer IC’s per wafer en dus lagere stuksprijzen mogelijk
zijn, is de belangstelling voor deze teclinologie boven verwachting. Dit is van

directe invloed op onze productmix en heeft de vraag naar Deep UV technologie
doen toenemen. De PAS 5500/300, het model datwij in 1996 op de markt hebben

gebracht, is zeer goed ontvangen. Wij verwachten dat de vraag naar dit product komend jaar
groot zal zijn. De nieuwe Step & Scan machine, de PAS 5500/500 die wij medio 1997 verwach-
ten te verschepen, zal ook een significant productiviteitsvoordeel hebben ten opzichte van de

concurrentie. Dit model zal onze klanten vroegtijdige toegang bieden tot technologieen van
0,22 micron en kleiner. Gezien bet succes dat wij in 1996 op de Koreaanse en Taiwanese mark-
ten hadden, verwachten wij dat ons marktaandeel in de toekomst zal groeien naarmate de
vraag naar nieuwe technologieen toeneemt. Nu ‘s werelds grootste DRAM-fabrikant, de groot-

ste foundry en talrijke fabrikanten van logic devices en microprocessors tot onze klantenkring

ASM Lithography Holding NV.
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behoren, hopen wij in bet kieizog van dit succes in 1997 nieuwe klanten voor ons te winnen en
ons marktaandeei te vergroten. In de afgelopen jaren heeft ASML kunnen profiteren van —

inmiddeis afgeIoste — overheidsieningen die van belang zijn geweest bij de ontwikkeiing van ons

bedrijf en van onze producten. Dit laatste gebeurde vanzeIfsprekend in samenwerking met Phi-
lips, dat samen met ASML profiteerde van de verkoop van aandeIen ASML in maart 1996. Deze
verkoop bracht het Philips-belang in ASML op 35%. In februari 1997 vond een derde succes-
voile verkoop van aandeien ASML piaats door Philips. Ais gevoig van deze verkoop bedraagt
Philips’ belang in ASML flu nog 23.9%. De samenwerking tussefl Philips en ASML zal worden
gecontinueerd en is gewaarborgd door lange-termijncontracten. ASML is voornemens bij de
volgendejaarIijkse aandeelhoudersvergadering een 2-voor-1 aandeIensplitsing van gewone aan-
delen voor te stelien.

In oktober 1996 vierdeASML haar 12 1/2jarigjubiIeum. Samen met onze personeelsieden heb-
ben wij stil gestaan bij de prestaties van onze onderneming, onze producten en onze mede-
werkers. De brori van bet succes zijn onze mensen, die over de hele wereld werkzaam zijn. Op
de weg die voor ons iigt, is dit de bron waaruit wij zulien putten om ons marktaandeel te ver-
groten, topproducten te ontwikkeIen, de juiste technologie op bet juiste moment af te leveren
en de allerbeste kiantenservice te biederi. Dankzij onze medewerkers en ons wijdvertakte R&D-
netwerk van onze technologiepartners, beschikt ASML over het vereiste vakmanschap om zich
aan de absolute top van de Iithografische wereld te handhaven.
In 1997 verwachten wij dat de markt voor halfgeleiderapparatuur de cycli van de markt voor
halfgeleiders zal volgen met een vertraging van 6 tot 9 maanden. Het verwachte effect hiervan
is dat er in de eerste heift van het jaar 1997 een minder sterke vraag zal zijn dan wij de Iaatste
jaren gewend waren. In de tweede helft van 1997 verwachten wij dat deze zich zal herstellen.
Dit alles betekent dat de IC-markt in 1997, ondanks een onzekere eerste 6 maanden, geken-

merkt zal worden door een snellere verschuiving naar kleinere lijnbreedtes. Wegens de beschik-
baarheid van de benodigde Deep UVtechnologie, heeft ASML in 1997 de mogelijkheid om van
deze verschuiving te profiteren. Ondanks de verwachte minder sterke vraag, vinden wij bet van
groot belang onze organisatie te versterken. Wij zijn voornemens ons personeeIsbestand met
±20% te laten toenemen.

Hoewel wij op een cyclische markt opereren, geloof 1k dat ASML zich in een goede positie
bevindt om de groeiende kansen die voortkomen uit de toekomstige vraag naar halfgeleider-
producten ten voile te benutten.

Veldhoven, 22 januari 1997

Wiflem D. Mans

President en Chief Executive Officer
Voorzitter Raad van Bestuur

Voorwoord van de President
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Pre-advies van de Raad van Commissarissen
De jaarrekening van ASM Lithography Holding N.y. over 1996, zoals opgesteld door de Raad

van Bestuur en aanvaard door de Raad van Commissarissen, zijn gecontroleerd door Deloitte &
Touche registeraccountants. Hun verklaring is opgenomen op pagina 22 van dit verslag. Wij
adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening conform bet voorstel
van de Raad van Bestuur goed te keuren inclusief bet voorstel om over 1996 geen dividend ult
te keren.

Na de eerste openbare verkoop van aandelen ASML in maart 1995, volgde een tweede,
geslaagde verkoop op 12 maart 1 996. Hierdoor verminderde Philips’ belang in de onderneming
tot circa 35%. Naar aanleiding van de reductie van bet Philips-aandeel in ASML, besloot de heer
Di. Dunn, O.B.E., die voorafgaand aan de eerste verkoop van aandelen ASML door Philips,
benoemd werd tot lid van de Raad van Commissarissen, als zodanig per 3 april t997 af te tre-
den. Wij danken de beer Dunn voor alles wat hij voor de onderneming heeft gedaan.

Behoudens goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, en na ontvangst
van een positief advies van de ondernemingsraad, stelt de Raad van Commissarissen voor de
ontstane vacature in te vullen door Ir. IA. Dekker met ingang van 3 april 1997 te benoemen tot
lid van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is geInformeerd en geconsulteerd over de gang van zaken en bet

beleid van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kwam in 1996 viermaal bijeen en
nam éénmaal deel aan een vergadering van de ondernemingsraad.

Hetjaar 1996 was een succesvoljaar. Wij willen iedereen binnen en buiten de onderneming die
dat mogelijk heeft gemaakt, hartelijk danken.

Veldhoven, 22januari 1997

De Raad van Commissarissen
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ASML: De Weg van het Succes

HET INFORMATIETIJDPERK
Toen de transistor het micro-elektronicatijdperk inluidde, kon nog niemand vermoeden dat dit
kleine stukje techniek zo’n grote invloed zou hebben op sociaal en economisch gebied. Het-
zelfde geldt voor moderne halfgeleiders, zoals microprocessors en DRAMs, die de manier
waarop wij informatie verzamelen, met elkaar communiceren en werken,
ingrijpend veranderd hebben. De transistor, die een halve eeuw geleden
uitgevonden werd, en de moderne halfgeleiders, die nauwelijks een
kwarteeuw oud zijn, hebben samen het informatietijdperk in

gang gezet. Zij hebben de wereld rigoureus veranderd in mm-
der dan de helft van de tijd die de Industriële Revolutie in
beslag nam.

Tegenwoordig - erworden ondertussen per jaar
miljarden halfgeleider-schakelingen (integra-
ted circuits, IC’s) geproduceerd - hebben
wij dan ook de neiging het micro-
elektronicatijdperk als vanzelf-
sprekend te beschouwen. We

verwachten dat de pro-
ducten van deze alom
verbreide revolutie voortdu-
rend lichter, sneller en goedko-
per worden. Voor het grootste deel
worden wij hierin niet teleurgesteld.
Door een geldende wetmatigheid in de
elektronica bleek het mogelijk de functionaliteit
van een IC elke 18 maanden te verdubbelen en
tegelijkertijd de productiekosten sterk te verminderen.

De snelheid, grootte, nauwkeurigheid en de aanpasbaarheid
van IC’s zijn kritische factoren op een zeer concurrerende markt.
Zo wordt bijvoorbeeld de helft van de wereldproductie van IC’s voor
computers gebruikt. Het wereldwijde gebruik van IC’s is eveneens spec-
taculair gegroeid in de telecommunicatie, de auto-industrie, de industriële
sector en de consumentenelektronica. Het einde van de groei in de toepassingsmogelijkheden
van IC’s is nog lang niet in zicht en deze groei komt nergens zo duidelijk naar voren als in de
niet-aflatende vraag van de consument naar nieuwe producten. IC’s worden tegenwoordig

steeds vaker verwerkt in producten variërend van mobiele telefoons tot speelgoed en gereed-
schap en vinden toepassing in vele gebieden zoals bet zakenleven, onderwijs, gezondheidszorg
en amusement.
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DE ELEKTRONISCHEVOEDSELKETEN
Als een producent van elektronische producten zich wil onderscheiden van zijn concurrenten,
moeten ook de elektronische componenten die worden gebruikt steeds beter zijn. Hij moet kun-
nen voldoen aan steeds veranderende behoeften, zoals de toenemende vraag naar steeds
krachtigere computers voor bet draaien van multimediatoepassingen zoals networking en de
enorme dynamiek van “cyberspace traffic”.

Computerfabrikanten hebben behoefte aan betere software, meer betrouwbare com-
ponenten en IC’s met betere prestaties tegen een lagere prijs. Deze fabrikanten ver-

wachten van IC-producenten dat zij de rnodernste productiemiddelen beschik-
baar hebben om IC’s te produceren die sneller zijn en meer geheugencapa-

citeit bezitten. De apparatuur waarmee IC’s gemaakt worden, moet niet
alleen schakelingen met kleinere afmetingen kunnen vervaardigen,

maar moet tevens in staat zijn de siliciumschijven waaruit de
afzonderlijke IC’s gemaakt worden, sneller en etficiënter te

bewerken.

Oi’n zich van de vereiste productiemiddelen te ver-
zekeren, onderhouden lC-producenten hechie

betrekkingen me~de roeleveranciers van
materialen en apparatuur, waaronder

oroducen~en \afl \vafersteppers,

zoals ASk1L.

Dit staat bekend als de ‘voedselketen” van

de elektroniscbe industrie: producenten van
computers en andere systemen zljn afhankelijk

van IC-producenten voor hun logische schakelingen,

geheugens en microprocessors. IC-producenten zijn op
bun beurt voor de gereedschappen die zij nodig hebben

weer afhankelijk van toeleveranciers van materialen en appara-
tuur. Deze sterk verweven voedselketen van elektronica-aanver-

wante industriedn neemt bijna drie procent van bet bruto nationaal pro-
duct voor haar rekening.

Gm succesvol te kunnen concurreren in de halfgeleidermarkt, moeten IC-produ-
centen voortdurend investeren in de ontwikkeling van meer geavanceerde producten,

waarvoor wederom weer een continue ontwikkeling van nieuwe productiemethoden vereist is.
Leveranciers van apparatuur voor de halfgeleiderindustrie, zoals ASML, moeten meer dan alleen
maar een product leveren. Elke machine, die miljoenen dollars kost, moet geIntegreerd kunnen
worden in bet totale IC-productieproces. ASML levert de waferstepper, de kern van bet produc-
tieproces, waardoor IC-producenten in staat zijn IC’s te maken in grote aantallen en voor veel-
zijdige toepassingen.
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DE PRODUCTIE VAN IC’S
ASML houdt zich bezig met misschien wel de meest kritische en opwindende technologie in bet
IC-productieproces. Wafersteppers vormen de kern van het proces om de transistors aan te
brengen.

Een IC is gemaakt van silicium. Bij de productie wordt begonnen met een schijf van halfgelei-
dend silicium, de ‘wafer’. In bet silicium worden elektronische componenten zoals transistors,
weerstanden en condensatoren aangebracht door bet selectief opbrengen
of verwijderen van materiaal. De vele miljoenen componenten vormen
samen een complexe schakeling: de IC.

Vele identieke IC’s worden aangebracht op een wafer, die een
diameter kan hebben van 200 mm en die honderden IC’s
kan bevatten. Elke IC kent een ingewikkeld patroon
van Iijnen die veel dunner zijn dan een menselijke
haar. Voor het exact aanbrengen van het
patroon op de wafer wordt een apparaat
gebruikt dat de eigenschappen van een
diaprojector en een fototoestel in
zich verenigt: de waferstepper.

HET AANBRENGEN VAN
EEN SCHAKELINGOP
DE WAFER

Net als bij een diaprojector,
wordt een vergroot beeld van bet
patroon (masker of reticle) dat bestemd
is voor de IC in de waferstepper geplaatst.
Het patroon wordt vervolgens belicht om zo
het beeld op de wafer te projecteren.

Alvorens de wafer in de waferstepper te plaatsen, wordt
er een laagje Iichtgevoelig materiaal op aangebracht. Op bet
moment dat het patroon wordt belicht, vindt er een reactie plaats
tussen de chemicaliën op de wafer en bet Iicht van de waferstepper,
vergelijkbaar met de manier waarop met een fototoestel een beeld op
een filmrolletje wordt geprojecteerd. Net als bij een fototoestel wordt de
hoeveelheid Iicht die op bet Iichtgevoelige materiaal valt, geregeld met een sluiter.

Nadat bet beeld op de wafer is geprojecteerd, verplaatst de stepper de wafer zodanig dat deze
zich exact op de juiste plaats bevindt voor de volgende belichting. Op deze manier gaat de
wafer stapsgewijs steeds naar een volgende locatie voor een volgende belichting.

Na bet belichten wordt de wafer uit de stepper gehaald en ontwikkeld in een proces dat verge-
lijkbaar is met het ontwikkelen van een filmrolletje, waarbij tevens bet verwijderen (etsen) of



‘10

opbrengen van materiaal plaatsvindt. Na deze bewerking ondergaat de wafer weer een vol-
gende behandeling, waarbij een nieuw patroon wordt aangebracht voor het volgende Iaagje
materiaal. Door dit proces tot wel 25 keer te herhalen, wordt een compleet circuit van schake-
lingen op de wafer aangebracht.

STEPPER‘PERFORMANCE’
Er zijn verscheidene aspecten die de verschillen tussen steppers bepalen. Drie van de

meest belangrijke zijn de lijnbreedte, de nauwkeurigheid bij bet positioneren van
bet patroon en betaantal wafers dat per uur belicht kan worden (‘throughput’).

IC-producenten eisen dat er steeds fijnere patronen op de IC’s aange-
bracht worden, zodat de functionaliteit vergroot wordt en de pro-

ductie sneller en rendabeler geschiedt. De huidige, meest
geavanceerde wafersteppers kunnen lijnbreedten bereiken

van ongeveer 0,25 micron en kleiner (1 micron is één dui-
zendste deel van een millimeter).

Nauwkeurige uitlijning en positionering is van
groot belang. Doordat de details in de

patronen steeds kleiner worden, meet

de positiorer:ng tot op de nanome-
ter nau\\keurig z:jn ~1nanometer is

een r~iIjoenstedeel van een millimeted.

De nauwkeurigbeid van de posit:onering
bepaalt mede de prestat~esvan de IC.

Het derde belangrijke punt dat een stepper onder-
scheidt, is de verwerkte hoeveelheid wafers per uur. Dit

bepaalt in sterke mate de kostprijs van IC’s. Een productie van
80 tot 100 wafers per uuç die de wafersteppers van ASML berei-

ken, wordt door de industrie als toonaangevend beschouwd.

De wafersteppers van ASML combineren bovengenoemde eigenschappen
met succes, waardoor klanten IC’s steeds kleiner, sneller en goedkoper kunnen

produceren. Daarbij geeft de modulaire opbouw van de ASML-steppers IC-produ-
centen de mogelijkheid bun wafersteppers te upgraden naarmate de technische eisen

toenemen. Zo wordt voortgebouwd op gedane investeringen en tegelijkertijd de proceskennis
en productie-ervaring vergroot.

EEN BLIK IN DE TOEKOMST
ASML is een van de toonaangevende leveranciers van wafersteppers in de wereId. Teneinde de

vooraanstaande positie op de markt voor wafersteppers te behouden, investeert ASML tien pro-
cent van de omzet in innovatief onderzoek en ontwikkeling. ASML staat voor een steeds verdere

ASM Lithography Holding N.V.
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miniaturisering die tegelijkertijd een zeer nauwkeurige Iithografische beeldoverdracht garan-
deert.

Net zo goed als bet bedrijf de grenzen verlegt in de technologie, biedt bet oak de klanten vol-
ledige ondersteuning, van geavanceerde kennis over de toepassingsmogelijkheden van bet pro-
ces en bet product tot een uitgebreide wereldwijde 24-uurs service met een garantie voor de
‘uptime performance’. Multi-disciplinaire teams garanderen de kwaliteit van de ondersteuning
en vormen tevens een wereldomspannend netwerk voor verkoop en training
van klanten. Aile 1400 ASML-werknemers over de hele wereld zetten
zich in am de modernste technologie in lithografie te leveren am zo
de concurrentiepositie van de klanten van ASML voartdurend te
verbeteren.

ASML groeit gestaag, dankzij de toewijding en bet
inzicht van haar werknemers. Zij zijn de drijfveer

achter bet succes van het bedrijf, doordat zij de
klanten steeds van het beste product willen
vaorzien en ernaar streven bet zaken-
doen met ASML zo gemakkelijk, effi-
ciënt en effectief mogelijk te
maken. ASML graeit met haar
toegewijde werknemers
mee. Hot is dan oak van
groat belang dat ASML blijft
investeren in de ontwikkeling
van haar medewerkers. Zo is bet oak
noodzakelijk dat ASML blijft investeren
in onderzoek en ontwikkeling van techno-
logie am de continulteit van de onderneming
te waarbargen.

Naast bet beleid am deskundigen op diverse vakgebieden
in dienst te nemen, heeft ASML een wereldwijd network van
technologiepartners en -leveranciers, die bet mogelijk maken
flexibel in te spelen op de voortdurend veranderende behoeften van
de markt. Daaram werkt ASML ander andere samen met bet nabijgele-
gen Philips Research, bet Philips Centre for Fabrication Technology, optica-
partner Carl Zeiss, interferometrie-expert Hewlett-Packard en de internationale R&D-organ isatie
IMEC.

Door do eigen kennis en vaardigheden te combineren met dit uitgebreide internationale net-
werk, heeft ASML sinds haar oprichting in 1 984 eon leidende marktpositie op bet gebied van
Iithografische technologie opgebouwd.
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Financieel 5-jaren overzicht
Voor het jaar eindigend 31 decembe~
(in mi/joenen, behalve aandeleninformatie)

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Netto-omzet

Kostprijs van de omzet

Bruto-omzetresuItaat

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Vergoedingen voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Verkoop- en algemene beheerskosten
Bedrijfsresu Itaat

Rentelasten
Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

Winst per gewoan aandeel
Aantal gewone aandelen in berekening winst per aandeel (in duizenden)

GECONSOLIDEERDE BALANS
Werkkapitaal
Totaal aktiva
Langlopende schuld, minus kortlopend deel

Eigen vermogen

KENGETALLEN
Bruto-omzetresultaat (inclusief terugbetaling TOK’s)

Bedrijfsresultaat
Resultaat na belasting/Netto-omzet
Eigen vermogeniTotaal aktiva

Investeringen in materiele vaste aktiva (NLG!US$ in miljoenen)

Afschrijving (NLG/US$ in miljoenen)
Aantal verkochte wafersteppers

Aantal klanten dat wafersteppers koopt

Aantal werknemers einde van het jaar

* Bedragen in guldens zljn, uitsluitend voor het comfort van de lezer omgerekend in dollars, tegen een koers van NLG 7, 7

ASM Lithography Holding N.V.
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1992

NLG

1993

NLG

1994

NLG

1995

NLG

1996

NLG

1996*

U5$

198,5 333,9 534,0 917,7 1.331,4 770,9
171,1 247,7 379,6 581,9 796,9 461,4

27,4 86,2 154,4 335,8 534,5 309,5

39,4 37,8 49,4 85,3 125,1 72,4

(20,0) (15,5) (13,2) (15,2) (8,3) (4,7)
30,5 29,8 46,3 56,8 81,9 47,4

(22,5) 34,1 71,9 208,9 335,8 194,4

16,3 11,9 7,5 0,9 0,4 0,2
(38,8) 22,2 64,4 208,0 335,4 194,2

(9,0) (6,3) 24,4 76,6 117,7 68,1

(29,8) 28,5 40,0 131,4 217,7 126,1

(0,99) 0,95 1,33 4,06 6,36 3,68
30.000 30.000 30.000 32.375 34.225

36,2 50,8 86,1 249,9 501,4 290,3
290,7 284,6 392,2 659,1 1,073,3 621,4
143,2 112,6 32,1 16,6 0 0
(46,5) (15,4) 85,9 303,6 644,2 373,0

13,8% 25,8% 28,9% 36,6% 40,1%
(11,3%) 10,2% 13,5% 22,8% 25,2%

(15,0%) 8,5% 7,5% 14,3% 16,4%
(16,0%) 5,4% 21,9% 46,1% 60,0%

7,3 3,6 26,7 45,6 81,1 47,0
11,4 19,5 9,6 13,3 20,3 11,8

49 72 107 177 205
20 23 35 35 35

608 602 808 1.123 1.423
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Versiag van de directie en analyse van het

resultaat en de financiële positie

RESULTAAT
Ondorstaande tabel geeft een overzicht van gegevens uit de geconsolideorde winst-en-verliesrekening
van de vennootschap, uitgedrukt in een percentage van de netta-omzet veer de desbetreffende perio-

den.

Overdeboekjaren 1994 1995 1996

Netto-omzet 100,0% 100,0% 100,0%
Kostprijs van de amzet (voar aflossing TOK’s) 67,1 59,5 56,8
Kostprijs van de omzet (md. aflossing TOK’s) 71.1 63,4 59,9
Bruto-omzetresultaat (vaar aflossing TOK’s) 32,9 40,5 43,2

Bruto-omzetresultaat(incl. aflossing TOK’s) 28,9 36,6 40,1
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 9,3 9,3 9,4
Vergoedingen voor onderzoeks- en antwikkelingskosten (2,5) (1,7) (0,7)
Verkoopkosten en algemene beheerskosten 8,6 6,2 6,2

Bedrijfsresultaat 13,5 22,8 25,2
Rentelasten 1,4 0,1 0
Resultaat voor belasting 12,1 22,7 25,2

Belasting 4,6 8,4 8,8
Resultaat na belasting 7,5 14,3 16,4

NETTO-OMZET
De netto-omzet omvat de opbrengsten uit do verkoop van wa~ersteppers,alsmode van fabrieksopties
en software upgrades, die kunnen worden gekocht bij do initiêle aanschaf van eon waferstepper of na
installatie daarvan, alsmede de opbrengsten uit serviceactiviteiten. De netto-omzet is van NLG 534,0
miljoen in 1994 gestegen naar NLG 917,7 miljoen in 1995 en NLG 1.331,4 miljoen in 1996. Deze stij-
gingon werden met name veroorzaakt door do toename van het aantal geleverde wafersteppers van
107 units in 1994 naar 177 units in 1995 en 205 units in 1996. Daamaast was or sprake van eon stij-
ging van do gomiddolde verkoopprijs per unit met 4,9% in 1995 ten apzichte van 1994 on 25,2% in
1996 ten opzichto van 1995. Do stijging in gemiddolde vorkaopprijs per unit was in beide jaren hot
resultaat van een stijging in basisprijzen en een gewijzigde verkaopmix en woerspiegelde een verkoop-
stijging in units van moor geavanceerde wafersteppors alsmodo een stijging in verkoop van units met
fabrieksopties. De daling in do veer omrekening van verkaopopbrongsten gebruikte guldenkoers ton
opzichte van do dollarkoors, van NLG 1,845/US$ 1,00 in 1994 naar NLG 1,634/US$ 1,00 in 1995
(daling van 11,4%), heeft een enigszins nadoligo invloed gehad op de hoofdzakolijk in dollar uitge-
drukte stijging in notto-omzet in 1995. Over 1996 is do gemiddelde wisselkoers gostegon naar
NLG 1 ,737/US$ 1,00 (een stijging van 6,3%). In do netto-omzetvan 1995 is eon bodrag van NLG 62,2
miljoon bogropen ter zake van vorkoop van 23 gobruikte wafersteppers; hot bodrag inbegrepen in hot
notto-omzotcijfer van 1996 met betrekking tot do vorkoop van 6 gebruikte t~’aforstepporsis NLG 16,1
miljoen. Deze stoppers worden teruggekocht van bestaande afnomors en direct weer doorverkocht,

ASM Lithography Holding N.y.
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vaornamelijk aan andere afnemers die streven naar uitbreiding van de praductiecapaciteit op bepaalde
gebieden waar een verminderd resolutievermogen van oudere wafersteppers volstaat.
In do jaren voor 1995 waren do opbrengston uit dergelijke verkapen niet significant. Alhoewel het niet
uitgesloten is dat de vennootschap in de toekomst wederom dergehjke transacties zau kunnen aan-
gaan, wordt niet verwacht dat dit eon significant aantal zal betreffen.

Do toename in bet aantal verkochte wafersteppers in 1994, 1995 en 1996 word met name veraorzaakt
door eon aanhoudend sterke vraag onder producenten van halfgeleiders naar
extra productiocapaciteit en ging steeds gepaard met een omzetstijging voor
de stepporopties en -upgrades voor nieuwe en bestaande systemen. Do
magelijkheid om ieder jaar extra wafersteppers te produceren word
echter beperkt door do capaciteit van Zeiss, waardoar Zeiss niet in
staat is geweest de vennoatschap to voorzien van do beno-
digde hoeveelbeden Ienzen on optische onderdelen ten-
einde te kunnen voldoen aan do marktvraag die alle
verwachtingen overtrof. Do stijgingen in gemid-
delde verkoopprijs per unit hingen samen met
do geslaagde introductie van nieuwere en
meer geavanceerde modellen binnen do
PAS 5500-waferstepperfamilie, die
een hogere catalogusprijs heb-
ben dan de eerdere model-
Ion. Do stijging in netta-
omzet weerspiegelt eveneens
eon toename in serviceactiviteiten
van 48,7% in 1995 ton opzichte van
1994 en 46,2% in 1996 ten opzichto van
1995. De serviceactiviteiten hebben betrekking
op in voorgaande perioden door do vennootschap
vorvaardigde on vbrkochte units en weerspiegelen

vooral do toename van bet aantal geInftalleerde units doer
bet gostegen aantal verkochte wafersteppers.

Wij verwachten dat do amzot in de eerste helft van 1997 in Iijn zal zijn

met do gematigde verwachtingen veer de halfgeleiderapparatuurmndustrie

en verwachten tevens dat do vraag naar halfgeleiderapparatuur in do tweede
heift van 1997 zou kunnen aantrekken.

In 1996 werd een amzet van NLG 167,8 miljoen, 12,6% van do totale netto-omzet, gerealiseerd met
verkopen aan slechts één afnemer. Do omzet behaald uit verkopen aan eon andere afnemer in 1995
bedroeg NLG 99,7 miljoen, of 10,9% van do totale netto-omzetvan de vennoatschap over dit jaar, eon
daling ten apzichte van hot bedrag van NLG 114,7 miljoen, of 21,5% van de totale netto-omzet in

1994. In de jaren 1994, 1995 en 1996 waren or geen andere afnemers die moor dan 10% van de totale
netto-omzetvoor bun rekening namen.
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BRUTO-OMZETRESULTAAT
Hot bruto-omzetrosultaat is gestegen van NLG 154,4 rniljoen in 1994 naar NLG 335,8 miljoen in 1995

en NLG 534,5 miljoen in 1996. Dit was vooral hot resultaat van eon toename van bet aantal verkochte

wafersteppers en aanverwante opties, stijgingen in de gerniddelde verkoopprijzen van de waferstep-
pers en dalingon in do kostprijs van vergelijkbaro waforsteppers, daar eon preductiestijging van do PAS

5500-wafersteppor on do voordelen van ruimoro orvaring met do productie daarvan do vennootschap
en haar leveranciers in staat steiden efficibnter te werken en schaalvoordelen te benutten. Doze verbe-

toringon werden nadelig beInvlood door do bierboven onder ‘Notto-omzot’ beschreven
ongunstige wisselkoersvorschillen in 1995 en de koston van aflossing van de Technische

Ontwikkoiingskredieten (“TOK’s”). Do hiormoo gemoeide bedragen waron NLG 21,3
miljoon in 1994, NLG 36,3 miljoen in 1995 en NLG 40,1 miljoen in 1996. Dorgo-

Iijke aflossingen zijn afhankelijk van do vorkoop van wafersteppers en warden
daarom ton Iaste van do kostprijs van do omzot van doze systemen

gebracht. Doze bodragon warden in eerste instantie opgenomon
onder ‘Ovorlopende passiva’. Hot resterende bedrag veer aflossing

van TOK’s opgenemen ender ‘Overlopendo passiva’ is bet eer-

ste kwartaal van 1997 terugbetaald.

KOSTENVAN ONDERZOEKEN
ONTWI K KELI NG

Do ~osTen‘,a” onderzoek on ont\vrkkeling

oes:ece~van NLG 49,4 miljoen :n
1 99J ~~aarNLG 85,3 miljoen ~n1995

en NLG 125,1 moon in 1996. Inbegrepen
:n doze bedraoen z’in de kosten van derden

waaronder do Pni:ipc-groepi, respectievelijk

NLG 9,5 rnilioen, NLG 19,9 miljoen en NLG 37,7 mu-
joen. Do st:jging in do kosten van onderzoek on ontwikko-

ling was bet gevolg van uitbreiding van bet personeelsbestand

veer do verdere upgrade van do PAS-5500-waferstepperfamilio on
aanverwante upgrades in i-Iine-technelogie ten bate van do afnemers

van de voorlopers van doze systomen en van ontwikkelingen op bet
gebied van Deep UV en step-and-scan-technologie, waarender verbetoring

van de mogelijkhedon op bet gebied van eon computergestuurd ontwerp- en
productieproces en computergestuurde apparatuur. Wij verwachten dat do kosten

van onderzoek en ontwikkeling veer 1997, uitgodrukt in een percentage van do omzot,
circa 10% zullen bodragon.

VERGOEDINGENVOORONDERZOEKS-EN ONTWIKKELINGSKOSTEN
Do vergoedingen voor onderzoeks- on entwikkelingskosten zijn in 1995 met 15,5% gestegon ton

opzichte van 1994 en kwamon daarmee uit op NLG 1 5,2 miljoen. In 1996 deed er zich eon daling veer
van 45,8% naar NLG 8,3 miljoen. Do taename van vergeedingen tussen 1994 en 1995 was veerna-
melijk bet gevolg van do extra subsidies waarveor do vonnootschap in aanmerking kwam in hot kader

van hot JESSI-pregramma, in verband met do ontwikkelingen op bet gobiod van step-and-scan-tech-
nologie. Aan doze subsidieverlening kwam in do loop van 1996 eon einde. De verwachting is dat do in
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1997 to ontvangen vergoedingen voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten op het niveau van 1996

zullen liggen.

VERKOOPKOSTEN EN ALGEMENE BEHEERSKOSTEN
Ten aanzion van do verkoop- en algemone beheerskosten heeft zich eon stijging vaorgedaan van
NLG 46,3 miljoen in 1994 naar NLG 56,8 miljaen in 1995 en NLG 81,9 miljoen in 1996. Uitgedrukt in
een percentage van de amzet bedroegen deze kosten respectievelijk 8,7%, 6,2% en 6,2% in 1994,
1995 en 1996. De stijging ten aanzien van hot absolute niveau van doze kosten is
bet gevolg van uitbreiding van bet personeelsbestand voor de Afdelingen
Applications en Sales Support en van toegenomen beheerskosten op bet

hoofdkantoor in Veldhoven, veornamelijk veroorzaakt door oen perso-
neelstoename in vorband met do amzotstijging. Inbegrepen in de
verkoop- en algemene beheerskoston year de jaren 1994,
1995 en 1996 is een fiscaal niet-aftrekbare last van NLG 7,5
miljoen in bet kader van de aandelenbeloningsregoling
veer bet management, die do vennootschap heeft
ingevoerd als een beloningssysteem veer do

jaren 1994 tot en met 1997. In 1997 zal in
bet kader van bovengenoemde aande-
Ienbeloningsrogeling wederom een
fiscaal niet-aftrekbare last van
NLG 7,5 miljoen warden vor-
antwoerd. Doze lasten bob-
ben geen uitgaande kasstroom
tot govolg en hebben goon invloed
op bet totale eigen vermogen. In de
jaron daarna zullon in bet kader van doze
regeling goon lasten moor warden verant-
woord.

BE LASTING
Do fiscale last bedroeg rospectievelijk 37,9%, 36,8% en
35,1%, uitgedrukt in eon percentage van bet resultaat voor

belasting in 1994, 1995 en 1996.

VA LUTA B EL El D
Do verkoopopbrengst van do vennaotschap is grotendeels uitgodrukt in Amen-
kaanse dollar, zoals gebruikelijk op de wereldmarkt year wafersteppers. Echter, histarisch gezien war-
den do kosten van de vennootschap grotendeels uitgedrukt in Nederlandse gulden of Duitse mark (in
verband met do Ieveringen door Zeiss en andere Duitse leveranciers), met slechts eon beperkt deel van

de kosten in Amerikaanse dollar (circa USS 75,5 miljoen in 1996). Hot gevolg hiervan is dat zowel
bedrijfsresultaat als kasstromen grate invloed ondervindon van koorsschommelingen in de gulden of do

Duitse mark ten opzichte van do dollar. Do vennootschap voert eon actief beleid genicht op bet fixeren
van de wisselkoors tussen do gulden en de dollar met indekkingscontracten en contractuelo avereen-
komsten met haar afnemers. Do vennoatschap heeft in dit apzicht onlangs aanzienlijko successen
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geboekt door do afnemer eon deel van hot valutarisico veer zijn rokoning to laten nemen door met doze
evereen te komen dat deze bet verschil tussen overeengekomen en werkelijke koers op een overeen-
gekomen datum togon een vastgosteld tarief zal vorgoeden of facturon in Nederlandse gulden to

accepteren. De vennootschap proboort in 1997 wederom dergelijke contracten te sluiten. Door do von-
nootschap zijn tormijncontracton afgesloten voor aankoop van NLG 185,5 miljoen tegon eon gemid-

delde koers van NLG 1 ,6050/US$ 1,00 per 31 december 1995. \foorts heeft do vonnootschap termijn-
contracton afgesloton veer aankoop van NLG 63,4 miljoen togen eon gemiddelde koers van

NLG 1,7373/US$ 1,00 en DEM 59,9 miljoen tegen eon gemiddelde koors van
DEM 1 5739/US$ 1,00 (circa NLG 1 ,7225/US$ 1,00) per 31 december 1996.

LIQUIDITEITSPOSITIE
Het saldo van de liquide middelon bedroeg NLG 131,5 miljoen per 31 decem-

ber 1996, NLG 68,9 miljoon per 31 december 1995 en NLG 23,4 miljoon
per 31 december 1994. Do notto-kasstromen uit operationele activi-

teiton bodroegen respectievelijk NLG 90,1 miljoen, NLG 73,9 mu-
joon on NLG 87,0 miljoon in 1994, 1995 on 1996.

Do stijging in operationele kasstromon van NLG 13,1
miljeen in 1996 ton opzichte van 1995 is voorna-

melijk bet resultaat van eon stijging van bet
resultaat na belastingen, ovorloponde pas-

sk’a en credireuren. Hiertogonever
stond een teename van NLG 240,9

miljoen in dob~teuronen voorraden van de

vonnootschap
Do dahng in operat:onele kasstromen van

NLG 16,2 miljoen in 1995 ten opzichte van 1994 was
hoofdzakelijk het gevolg van eon totale tooname in debi-

teuron on voorradon van NLG 185,9 miljoen, met als tegon-
hanger stijgingon in resulteat na bolasting, overlopendo passiva on

af te dragon bolasting van NLG 219,3 miljoen, kortom hot rosultaat
van een groei in bedrijfsactuviteiten. Tevens was or sprake van eon daling

in croditeuron van NLG 25,1 miljoen, die deels hot resultaat is van een oven-
eonkomst tussen do vonnootschap en Zeiss em do ten opzichte van Zeiss gehan-

toerde betalingstermijnen to vorkorton.

Do vonnootschap hooft in 1994 en 1995 do af to dragon vonnootschapsbelasting geredu-
ceerd door gobruik to maken van compensabele vorliezen uit het verloden. Vender is door do vennoot-
schap in 1994 geen belasting afgedragen tor zake van do met de activitoiten in de Verenigde Staten
genoalisoorde winst. Doze belastbare winst is opgenomen in do aangifte veer do activiteiten van do
Philips-groep aldaar. In 1995 en 1996 heeft de vonnootschap respoctievelijk NLG 4,6 miljoen on
NLG 136,9 miljoen vonnootschapsbelasting afgedragen. Per 31 december 1996 bedroeg do af to dra-
gon vennootschapsbelasting NLG 42,5 miljoen. Dit bedrag zal warden afgedragen in 1997.
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De verhouding van hot gemiddeld debiteurensaldo ten opzichte van do notto-amzetwas respoctieve-
lijk 20,4%, 20,3% en 23,6% in 1994, 1995 en 1996. Dit verhoudingsgotal wordt boInvlood door

omzetstijgingen die zich concentreron in het iaatste kwartaal. Verscheping van do wafersteppers
geschiodt in hot algemeen op voorwaarde van betaling van 80% of 90% van de verkooppnijs binnen

30 tot 60 dagon na verscheping, afhankelijk van de overeenkamst met do klant. Het resterende bedrag
dient tewordon voldaan na installatie en proefdraaien van do wafersteppors, eon procedure die nag

eons zes tot acht weken in beslag kan nemen. Ten aanzien van do betalingstermijnen voon do reste-
rendo 20% of 10% van de verkoappnijs warden doorgaans dezelfde vaonwaarden
gehantoerd als voor do oerste tranche.

Do verhouding van bet voorraadniveau ten opzichto van de netto-
omzotwas respectiovelijk27,5%, 21,6% en 21,3% in 1994, 1995
en 1996. De daling van dit verhoudingsgetal in 1995 ten
opzichte van 1994 was hot resuitaat van de kortero gomid-
delde duur van de productiecyclus en eon lagere kost-
pnijs van do amzet van vergelijkbare wafersteppers.

Dit was bet gevoig van de toegenonien produc-
tie van do PAS 5500-waferstepper en do
learning-curve-voordolen voortvloeiend
uit do ruimere orvaring met dit pro-
ductuepreces. Naast do duur van
do productiecyclus wordt

hot binnon do vennoot-
schap gehanteerde voorraad
niveau ook beInvioed door de
noodzaak een adequate voornaad

resorve-onderdolon en eon boperkte extra
voorraad van do belangnijkste onderdelen voor

do productie van wafersteppers aan to hauden.

Het netta-bedrag van do liquide middelen aangewend
voor investoringsactivitoiten was NLG 25,1 miljaen in 1994,

vengeleken met in 1995 en 1996 respoctievolijk NLG 51,8 miljoen
en NLG 74,0 miljoen. Inbegrepen in bet cijfer aver 1995 is eon bedrag
van NLG45,6 miljoen veer investeningen in kapitaalgoederen, hoofdzake-

Iijk in verband met uitbreiding en venbetening van do bestaande productieca-

paciteit en instnumenton en appanatuur voor productie en antwikkoling. Inbegre-
pen in bet cijfer over 1996 is eon bedrag van NLG 81,1 miljoen year investeringon in kapitaalgoederen,
hoofdzakelijk ten bate van protatypon, instrumenten en apparatuur veer bestaande en niouwe pro-

ductiefaciliteiten, alsmede instrumenten en apparatuur veer ontwikkeling en productdemonstratie,

gecompenseerd door de netto-kasstromen uit verkoap van effocten.

Wij vorwachten dat in 1997 een bedrag van NLG60 miljoen zal warden geInvesteerd in kapitaalgoe-
deren. Voorts is door do vennaotschap eind 1996 eon exploitatiehuurcontract afgesloten veer nieuwe

gecombineerde faciliteiten op bet gebied van montage, test, opleiding en opslag in Veldhoven, met bet
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oog op eon aanzionlijko uitbroiding van do preductiecapaciteit. Ingebruikneming hienvan is gopland in
do oorste helft van 1997.

Hot netto-bodrag van do liquidemiddolon aangewend veer fmnancieringsactiviteiten was NLG 40,7 mil-
joen in 1994, vergeleken met nettokasstromen uit financioringsactiviteiten in 1995 en 1996 ten

bedrage van respectievelijk NLG 23,9 miljoen en NLG 48,4 miljoen. Inbegnepen in hot bedrag voor 1995
zijn do netto-opbrengsten uit do beursintroductio in maart 1995, ton bednago van NLG 79,1 miljoen,

verminderd met de bedragen die werden afgelost op verschillende leningen vorstrekt door do Philips-
groep on Zeiss. Inbegrepon in hot bodrag veer 1996 zijn do notto-opbrongston uit do uitgifto van aan-
delen in maart 1996 ton bedrage van NLG 94,8 miljoen, verminderd met eon voorschot aan Zeiss (zie
hierna) en afbetaling van het nestorende uitstaando saldo van do langlopende schulden.

In april 1995 loste do vennootschap eon bodrag van NLG 36 miljoen af op achtergostoldo leningen met
vaniabele ronto, verstrekt door eon concernvennootschap uit do Philips-groep. Doze leningen wenden
verstrekt in 1991 en 1992 togen eon rentetaniof van 6,4% in 1994 on 7,44% in 1995.

In 1996 is door do venneotschap eon veorschot van NLG 33,6 miljoon vorstrokt aan Zeiss veer uitbnei-
ding van do ienzenproductiecapacitoit. Dit voorschot is renteloos en wandt terugbetaald op basis van
bet aantal afgenomen lenzen in 1996, 1997 en 1998. Hot in 1996 terugbetaaldo bodrag was
NLG 8.944.

In 1993 is door Comdisco Inc., 000 Amenikaanse leasemaatschappij t’aon kapitaalgoodoron, 000 lening
veer wenkkapitaal ten bedrage van US$ 10 miljoen verstrekt aan de vennootschap. In bet kader van
doze lening is zekorhoid gesteld in do von van zes van do op onig moment bij do vennootschap aan-
wezige wafersteppers. Do vennootschap heeft doze lening in april 1996 afgolost. Het gehantoondo ron-
teporcontage was 7,44%.

In december 1995 is door do vonnootschap eon twootal krediotfaciliteiton vorkregon, ten bodrago van
NLG 100 miljoen per faciliteit, met do Commerzbank (Nedenland) N.\/. on do ABN-Amno Bank (totale
krediotfacilitoit: NLG 200 miljoen). In 1996 is goon gebruik gemaakt van doze kredietfacilitoit.

Voldhoven, 22 jan uani 1997

Willem D. Mans Gerard S.AJ. Verdonschot
President en Chief Executive Officor V/co President Finance IAdministration
Voorzittor Raad van Bestuur en Chief Financial Officer

Lid Raad van Bestuur
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Accountantsverklaring
Aan do Raad van Commissanissen en de directie van ASM Lithography Holding N.y. to Veldho-
von, Nodenland.

Wij hebben de geconsolideerde balansen pen 31 december 1995 en 1996 van ASM Lithography

Holding N.y en haar dochtorondornomingon (tozamon “de vennootschap”) en do bijbehonendo
geconsolideerde winst-en-verliesrekeningen, ovorzichten van hot oigon vermogon en kas-
stroomoverzichten over do dniojaarspeniode eindigend op 31 december 1996 gecontroleerd. Do
jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Hot
is onze vorantwoordolijkheid eon accountantsvenklaning inzako do jaarrekening to vorstrekken.

Onzo controle is vernicht overeenkomstig in Nederland en do Vonenigde Staten algomeen aan-

vaarde nichtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens doze nichtlijnon diont ooze
controle zodanig to wonden gepland en uitgevoerd, dat eon nodelijke mate van zekenheid wondt
venknegen dat do jaarrekening qeen onjuisthodon van matorioel bolang bovat. Eon controle

omvat onder meer een onderzook door middol van deelwaarnoniingon van informatie ter
ondenbouwing van do bodragen on do toelichtingon in do jaarnekening. Tevens omvat eon con-
trole eon beoordeling van do grondslagen veer financiblo verslaggoving die bij hot opmaken van
de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke scbattingen die do directie van do vonnoet-

schap daarbij heeft gemaakt, alsmode eon ovaluatio van bet algehole beeld van do jaanrekening.
Wij zijn van moning dat onze controle eon deugdelijke grondslag vonmt veer ens oordeel.

Wij zijn van oordeel dat deze goconsolideorde jaarrekening in alle matoridle opzichten een
gotrouw beeld geoft van de grootte on do samenstelling van hot vermogen op 31 december
1995 en 1996 en van hot bedrijfsresultaat on do kasstroom voon elk van do dde jaren van do
dniejaarsperiode eindigend op 31 december 1996 in ovoreenstemming met in do Verenigde Sta-
ten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Onderdeel van onze controle was do omnekoning van bedragen in Nedenlandso guldons naar
Amerikaanse dollars. Wij zijn van oordeel dat doze omrekening is geschiod overeonkomstig do
grondslagen opgenomen in bet ovonzicht van nelevante waardoningsgrondslagen. Doze bedra-
gon in Amonikaanse dollars zijn slechts opgenomen teneindo tegomoot to komen aan do Ame-
nikaanse lezen.

Eindhoven, Nedorland
22 januani 1997; voon neat 18 geldt do datum 4 fobruari 1997.

ASM Lithography Holding NV.
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Overzicht relevante waarderingsgrondslagen
Presentatie — In de geconsolideerde jaarrekening zijn de jaarrekeningen opgenomen van ASM Lithogra-

phy Holding NV. (“ASM Lithography”) to Eindhaven, Nedenland en haar gecansolideerde doch-
terondernemingen (tezamen “do vennootschap”) (zie neat 1, toelichting op do gecansalideerde
jaarrekening). Bij bet opstellen van de geconsolideerde jaarrekening hanteert de vennootschap

waanderingsgrondslagen die in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde grondslagen
veer financiëie verslaggeving in do Verenigde Staten. Do in dit verslag opgonomen geconsoli-
deerde jaarrekening Iuidt in duizenden Nederlandse guldens (“NLG”), met dien verstande dat,
teneinde tegemoet te komen aan de Engeistalige lezer, bepaalde bedragen in Nederlandse gui-
dens per en voor de periode eindigend op 31 december 1996 zijn omgerekend togen Amen-
kaanse dollars tegen de koers per 31 december 1996, zijnde US$ 1,00 = NLG 1,7271. Doze
omrekening moot niet worden beschouwd als eon bevestiging dat doze bedragen in Neder-

landse guidens op enig moment kunnen warden omgerekend tegon doze of andoro koersen.

Grondsiagen voor consolidatie —lnde geconsolideerde jaarrekening zijn dejaarrekeningen opgenomen
van ASMLithography en al haan 1 00%-dochterondernemingen, zijnde ASMLithography By (to

Eindhoven, Nedenland), ASMLithography Inc. (to Delaware, Verenigde Staten), ASM Lithogra-
phy SARL (to Meylan, Frankrijk), ASM Lithography Participations B.V. (te Eindhoven, Nedenland)
en ASML Korea Co., Ltd. (Korea). in de consolidatie zijn alle relevante intercompany-winston,
-diensten, -levoningen en -saidi geelimineend.

Vreemde valuta
Omrekening vreemde va/uta
Financiële informatie van alle buitenlandse deelnemingen is opgesteld in lokale valuta. Leverin-
gen en diensten tussen do vennaotschap en haar Amerikaanse deeineming luiden in Amen-

kaanso dollars. Balansposten luidend in vreemde valuta zijn omgerekend naar Nederiandse gui-
dens togen do koerson per baiansdatum. Do baton en lasten verantwoord in de winst-en-ver-
liesrekening zijn omgerekend naar Nedenlandse guldens tegon do gemiddelde koersen veer do
respectievehjke penioden. Koersverschillen uit hoofde van omrekening in Nederlandse guldens
van netto-investeringen in buitenlandse deelnemingen warden rechtstreeks gemuteerd in bet

oigen vermogen. Koersverschillen uit hoofde van diensten en/of leveringen in buitenlandse

valuta warden ten gunste dan wel ten laste van de winst-en-verliesrekening gebnacht.

Vroemde valutamanagement
De vennootschap sluit valutacontracten after dekking van vordeningen en schuiden luidend in
vreemde valuta. Gerealiseerde baton of lasten warden geactiveerd dan wel gepassiveerd ter
campensatie van uit dergelijke vordeningen of schuiden resuiterende koerswinsten of -verliezen.

Marktwaardeschommelingen ten aanzien van valutacontracten die dienen tor dekking van ver-
piichtingen van do vonnaotschap warden uitgesteld en verantwoerd ais ondendeel van do afge-
rondo in- of verkooptransactie. Peildatum year deze verantwoording bij ingedekte verkoop-
transactios is do datum waarop verkopen warden verantwoord; peildatum voor inkooptransac-
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ties is do leveringsdatum. Premies en kortingen verbandhoudend met vaiuta-termijncontnacten
ton dekking van vaiutanisico’s warden afgeschreven over do iooptijd van dorgolijke contnacton en

ten laste van hot bednijfsresultaat gebracht.

Voorts tracht de vennootschap door middel van contractuele afspraken haar afnerners een
gedoelto van bet vreemde-valutanisico veer bun rekening to laten nernen. In dit kadonwondt ver-
wezen naan neat 10 van do toehchting op do gecansolideerde jaarrokoning.

Liquide middelen — Do post liquide middelen bestaatvoornamelijk uit zoor liquide beloggingon als bank-
doposita’s met minimale rentestandnisico’s on Iooptijdon bij aanvangsdatum van dnie maandon
of mindor.

Effecten — Per 1 januari 1995 heeft do vennootschap haan waardeningsgrondslagen aangepast in over-
oenstemming met Statement of Financial Accounting Standards No. 115 - Accounting For Con-
tain Investments in Debt and Equity Securities (“SFAS No. 115”). VOOr do invoering van do sta-
tement word deer do venneotschap goon vormogen in dorgelijke effocten belegd. Hot manage-
ment bepaalt ten tijde van do aankoop de ciassificatio van beleggingen met vasto ieoptijden;
doze classificatio wondt steeds per baiansdatum goevaIueerd. Allo ondor do statementvaliende
offecten waren per 31 december 1996 aangemorkt als verhandolbaar. Dientongovoigo zijn doze
effecten opgenomen togen bun beunswaande, oxciusief latonte venneotscbapsbelasting, waar-

bij niet-gereahseerde baton of lasten separaat in het oigon vermogon wordon verwerkt. Gore-
abseerde baton en lasten uit hoofde van venkoap van specifiek veer venkeop geldentificeende
effecten warden verantwoord in do geconsolideerde winst-on-vonliesrekening.

Voorraden — Voonraden warden opgenomen togon kostpnijs (FIFO-methode) of lagore marktwaarde. De
kostpnijs omvat mateniaa I kosten, vracht- en douanekosten, pnoductiokoston alsmede direkto
preductio-overheadkosten. Rekening is gehouden met eon aftrek wogons incounantheid.

Belasting — Latente beIastingvenplichtingen uit hoofdo van de tijdelijke verschilion tusson bet resultaat vol-
gens do winst-en-venliesnekoning en do fiscale winst warden vorantweord ondor do post
‘Latente belastingen’. Do onder deze post apgenomen bedragen zijn berekond tegen do in do
diverse junisdicties geidendo boIastingtariovon.

Gebouwen, instailaties en verbouwingen — Gebouwen, installaties en venbouwingen warden verant-
woord togon do aanschafwaarde verminderd met cumulatiovo afschrijvingon. Afschnijving
geschiedt voigens do linoaine methode op basis van do goschatto oconomischo iovensduur van
do rospoctiovelijke activa. Do geschatte economische lovensduurvan verbouwingen in gohuurde
panden is kenton dan of gelijk aan do resterende buurtermijn van do desbotreffende huurcon-
tracten.

ASM Lithography Holding N.y.
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Do goschatte economische levensduur van do gebouwen en instailaties van do vennootschap,
aismede van do verbouwingen, is hierna woergegevon:

Categorie Economische Ievensduur
Activa in uitvoering geen
Machines en installatios 2 - 5 jaan
Kantooninnichting 3 - 5 jaar
Venbouwingen 5 - 10 jaan

De vennootschap maakt tovens gebruik van gebouwen, machines en instailaties op basis van

operationele leasecontracten.

Resultaatverantwoording — Do vorkaopopbrengsten (en de daanmee samenhangende kostprijs) van
producten en veer venkoop aangeboden, in ontwikkeling zijnde experimentele modeflen war-
den normaliter verantwoord bij verscheping. Op dat moment gaat bet ecanomisch eigendoms-
nisico over op do koper. Verscheping vindt piaats na acceptatie van bet product. Acceptatie
geschiedt doer do afnemer in do fabniek van de vennootschap. De verkoop van bet product aan

do afnemer wordt dan ais afgerond beschouwd. Na yerkoop rusten goon verpIichtingen van
betekenis moor op do yennootschap; do enigo door do afnemer af to dwingen verplichtingen
van de vennootschap betreffen productgarantie en -instaliatie. Do kosten in verband met instal-
latie, die nagenoeg verwaarleosbaar zijn aismede do garantiokosten (zie hierna, ondor kostpnijs
van do omzot) warden verwerkt bij verantwoording van de desbetroffonde verkoopresuitaten,
d.w.z. bij verscheping. Verkoopresultaten met betrekking tot service en diensten warden ver-
antwoord bij levering. Opbrengsten uit vooru itbetaalde servicecantracten warden verantwoord
gedurende do looptijd van bet contract. Vooruitbetalingen van afnemers warden tat op hot
moment van verzending gepassiveerd. Exploitatiokosten aismede andere baton en lasten war-
den overeenkomstig verantwoord in de winst-en-verhesrekening.

Kostprijs van de omzet — Do kostprijs van do amzet omvat do directe kosten, waaronder mateniaaI-,
arbeids-, garantie- en afschnijvingskosten. Kosten too to rekenen aan demonstratiemodeflen en
veer verkoop geschikte, in ontwikkehng zijnde expenimentele modeflen warden afgeschreven
over eon peniode van drie tot vijf jaar. Do resterende boekwaarde bij verkoop wordt ton laste
gebracht van do kostpnijs van do omzet. Afiossing van Technische OntwikkeIingskredieten wordt

evenoens ten laste van do kostprijs van de emzet gobnacht (zie hieronder, Vergoedingen veer

onderzoeks- en ontwikkehngskosten). Voor iodene venscheepte waferstepper wordt eon vast
bedrag aan garantio- en instaliatiekosten verantwoord. Dit bedrag wordt bepaaid op basis van
do werkelijke historische on geschatte toekomstige kosten in verband met doze verkopen.

Voorts wordt rekening gehouden met incidentele kosten die niet onder do garantievaorzioning
valien. Garantiekosten warden ten lasto van de garantievaorziening gebracht. Kosten in ver-
band met servicecontracton warden toegerekend aan do periode waarop doze betrekking bob-
ben.
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Pensioeniasten — Pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij eon pensloenfonds en andere verzeke-

raars. Berokening van pensioenIaston is gebasoerd op do Statement of Financial Accounting
Standards No. 87 — Employer’s Accounting for Pensions.

Kosten van onderzoek en ontwikke[ng — Kosten in verband met onderzoek en ontwikkeIing warden

aIs zodanig venantwoord en warden ten laste van hot bedrijfsresuitaat gebnacht in do peniodo

waarop doze betrekking hebbon.

Vergoedingen voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten — Subsidies en andene vergoedingen van
overheidswego ten dekking van do koston van ondorzoek on ontwikkoiing van hiortoe goedgo-
kourdo prejecton warden verantwoord als onderzoeks- en ontwikkolingsvongoodingen in do
peniode waarin do dosbotreffonde onderzoeks- en ontwikkelingswenkzaamheden wonden uit-
govoerd. Afiossing van Technische Ontwikkelingskrodioten (TOK’s), vonstrekt door do Nedor-
landse overheid ter dekking van do kosten van bopaalde enderzeeks- en ontwikkolingspnejoc-
ten, is afhankelijk van do verkoop van de in doze prajecten ontwikkoIdo producten. Aflassing
goschiodt op basis van eon percentage van do verkoopopbrongst en ~‘vondtten laste van do kost-
pnijs van de omzet van bet desbotreffende product gebnacht (zie evenoens neat 13, toelichting
op do geconsolideerde jaarrekening). indien goon producten warden venkocbt, behoeven
bovenstaande knedieten niot to worden afgelost. TOK’s voor de ontwikkeling van pretotypen
warden in mindering gebracht op do geactiveerde kostprijs. Hot restenonde gedeelte van do
geactiveerdo kostpnijs van doze prototypen wordt vonvelgens afgoschnovon volgons do hneaine
methode. Protatypen zijn niet bestemd veer verkoop of gebruik in hot productiepnoces van de
vennootschap. is er sprake van verkoop of aanwending in hot productieprocos, dan dient de
vennootschap do desbetreffende TOK’s af to lessen veer bet bedrag van do aisdan geidende

boekwaarde van betvorkochte, dan wel aangewende, prototype.

Aandelenopties — Do vennootschap heeft Accounting Principles Board Opinion No. 25 - Accounting for
Stock Issued to Employees (APB No. 25) en bijbeboronde interpretatios teogepast veer bet ver-
worken van do aandelenapties in dejaarnekening. in 1995 is de Statement of Financial Accoun-

ting Standard No. 123—Accounting for Stack-Based Compensation (SPAS No. 123) uitgogovon.
Onden SFAS No. 123 hebben ondernemingen de keuze am do niouwe statement toe to passen
(methode gebasoerd op marktwaarde van do opties), dan wel APB No. 25 to blijven toepassen.
In hot laatste geval dient in do toehchting te warden aangevon wat bet effect op bet rosultaat
na belastingon en do winst per aandeei zou zijn geweost indion SFAS No. 123 zeu zijn toogo-
past. Do vennootschap heeft envoor gekozen APB No. 25 to blijven toopasson en bet effect op
bet resuitaat na bolastingen en do winst per aandeeI in do toelichting op to nemen.

Winst per aandeel — Do winst pen aandeei wordt borokond door do aan do desbetreffonde peniode toe
to rekenen winst to delen door bet gemiddeld gowegen aantal uitstaando gewone aandeien in

die peniode. Gewone aandeien die zijn uitgeneikt ingevolge do goldende aandoIenbeloningsre-
geling veer bet management warden veer alie perioden als uitstaande aandelen aangemerkt.

ASM Lithography Holding NV.



Schattingen — Hot opsteilen van do geconsohdeerde jaarrekening voigens aigemeen aanvaarde grand-
slagen veer financiëie versiaggeving noodzaakt bet management tot bet maken van schattin-
gen en verondensteilingen die do waandering van onder activa en passiva opgenomen bedragen,
toehchtingen op niot uit de balans bhjkende verphchtingen on vondeningen, aismede do verant-
woording van baton en lasten gedurendo do venslagpeniode boInvIeodon. Werkeijko nesultaten
kunnen afwijken van deze schattingen.

Herrubnicering — Ton aanzien van bepaaide immateniëie bedragen uit voorgaande jaron heeft in do jaar-
rekening over 1996 eon hernubnicering piaatsgovonden.
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Geconsolideerde balans

Pen 31 december
(Sedragenx 1000muv deaandeleninformatie)

1995

NLG

1996

NLG

1996

uss
ACTIVA
Liquidemiddelen 68.949 131540 76.162
Effecten 11.111 34.070 19.727
Debiteuren, netto 247.072 382302 221.355
Ovenigevordeningon 20.466 25.666 14.861
Voorraden, notto 230.203 335.857 194.463
Vooruitbetaalde kosten 3.269 7.121 4.123
Latente belastingvordoningon 3.730 5.509 3.190
TetaaI viottende activa 584.800 922.065 533.881

Ovenige activa 627 16.833 9.746
Gebouwen, installaties en verbouwingen, netto 73.640 134.406 77.822

Totaal activa 659.067 1.073.304 621.449

PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
Kentiopend godoelte langlopende schuiden 1.525 0 0
Crediteunen 89.830 164.742 95.386
Oveniopende passive en ovenige schulden 162.551 186.687 108093
Af to dragon bolasting 67.119 42.485 24599
Latente belastingverphchtingen 13.926 26.766 15.498

Totaal viottende passiva 334.951 420.680 243.576

Langlopende schulden 16.574 0 0
Latente belastingvenplichtingen 3.932 8.386 4.856
Totaai passiva 355.457 429.066 248.432

Niot uit do balans biijkende verphchtingen

Gewene aandeIen. Nominale waande NLG 0,50;
maatschappelijk kapitaai 1 50.000000 aandelen;
uitgegeven en uitstaand pen 31 december 1995:
33000.000 aandelen;
uitgegeven en uitstaand pen 31 december 1996:
34.500.000aandeIen 16.500 17.250 9.988

Prioniteitsaandelen. Nominale waarde NLG 100; maatschappolijk,
uitgegeven on uitstaand kapitaaI per 31 december 1995 en
1996: loaandelen 1 1 1
Agioreserve 163.583 257.674 149.195
Algemene reserves 138.134 355.848 206.038
Uitgestelde kosten inzake eptierechten (15.000) (7.500) (4.343)
Netto ongenealiseerde winst uit boleggingen (effecten) 148 19.517 11.300
Cumulatieve omrekeningsverschillen 244 1.448 838
Totaa! eigen vermogen 303.610 644.238 373.017
Totaal eigen vermogen en avenge passiva 659.067 1.073.304 621.449

Zie toelichting op de geconsolideerdejaarrekening.

ASM Lithography Holding N.y.
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Over de boekjaren eindigend op 31 december

(Sedragen x 1000 m.u v de aandeleninformatie)

Netto-omzet producten
Netto-omzet diensten
Netto-omzet

1994 1995 1996 1996
NLG NLG NLG U5$

496.545 862.025 1.250002 723.757

37.457 55.69 81.425 47.146

534.002 917.715 1.331.427 770.903

Kostpnijsomzetproducten
Kestpnijs emzet diensten

346.248
33314

538.412
43529

720.807
76062

417.351
44.040

Kostprijs van de omzet 379.562 581.941 796.869 461.391

Bruto-omzetresultaat 154.440 335.774 534.558 309.512

Kesten van ondenzoek en ontwikkeiing
Vergoedingen veer onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Verkoopkosten en aigemene beheerskosten

49.409
(13.195)
46.306

85.275
(15.237)
56789

125.123
(8.256)
81.901

72.447
(4.780)

47.421

Bedrijfsresultaat 71.920 208.947 335.790 194.424
Rentelasten 7.453 943 388 225

Resultaat voor belasting 64.467 208.004 335.402 194.199
Vennootschapsbelasting 24.427 76.593 117.688 68.142

Resultaat na belasting 40.040 131.411 217.714 126.057

Resultaat na belasting per gewoon aandeel
Aantai gewone aandeien in berekening winst

pen aandeel (x 1.000)

1,33

30.000

4,06

32.375

6,36

34.225

3,68

Zie toe/ichting op de geconsolideerdejaarrekening.
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Geconsolideerd overzicht eigen vermogen

Saldo per 1 januari 1994

Resuitaat na belasting

Cenversie achtergestelde lening Philips-groep
Bijdrage Philips-groep
OmrekoningsvorschiIlen
Saldo per 31 december 1994

Resultaat na belasting
Emissie gewone aandelen
Optierechten aan management

Nette ongerealiseerde winst uit beleggingon feffecten)
Omnekoningsverschiilen
Saldo per 31 december 1995

Resultaat na belasting
Emissie gewone aandelen
Optierechten aan management
Netto ongerealiseerde winst uit beleggingen (effecten)
OmrekeningsverschiIlen
Saido per 31 december 1996

Zie toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

ASM Lithography Holding N.y.
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Aantal Geplaatst Aglo- Algemene Uitgeste!de Netto onge- Cumulatieve Totaal

gewone en kapitaal reserve reserves kosten inzake realiseerde omrekenings- eigen

prioriteits- (negatief) optierechten winst uit verschillen vermogen

aandelen beleggingen

(effecten)

30.000.010 15.001 — (33.317) — — 2.957 (15.359)

30.000.010 15.001

56.000
30.000

86.000

40.040

6.723

(22.500)

(22.500) —

(2.273)
684

40.040
56.000
7.500
(2.273)
85.908

3.000.000

33.000.010

1.500

16.501

77.583

163.583

131.411

138.134

7.500

(15.000)

148

148
(440)
244

131.411

79.083
7.500

148
(440)

303.610

1.500.000

34.500.010

750

17.251

94.091

257.674

217.714

355.848

7.500

(7.500)

19.369

19.517

1.204
1.448

217714
94.841
7500

19.369
1.204

644.238
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Overde boekjaren eindigend op 31 december 1994

NLG

1995

NLG

1996
NLG

1996

U5$

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Resultaatna belasting 40.040 131.411 217.714 126057

Aanpassing resultaat na belasting en notto-kasstreem
u/f operatienele act/vito/ten:
Afschnijvingen 9.592 13.331 20.328 11.770
Omrekoning schuld in vreemde valuta (2.000) (1.400) 0 0
BelastingIatenties 24.427 4.843 5.080 2.941
Optierechten aan management 7.500 7.500 7.500 4.343
Mutaties in act/va en passiva:
Debiteuren (34.153) (121.141) (135230) (78299)

Voornadon (37.433) (64.757) (105.654) (61.174)
Ovenige vlottende activa (7.991) 1.384 (602) (349)

Overlopende passiva 32.795 50.762 27.567 15.961

Creditouren 57.374 (25.125) 74.912 43.374

Af te dragen belasting 0 67.119 (24.634) (14.263)

Netto-kasstromen uit operationele activiteiten 90.141 73.927 86.981 50.361

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Opbnengsten verkoop offecten 0 (10.883) 11.152 6.457
Aanschaf effecten (4.038) (2.338)
Afname (toename) uitgesteide kosten (32) 2.574 0 0
Opbrengsten uit sales-type lease-contracten 1.633 2.093 0 0
Investeningen in matenidle vasto active (26.653) (45.570) (81.094) (46.954)
Netto-kasstromen uit investeningsactiviteiten (25.052) (51.786) (73.980) (42.835)

Kasstroom uit financieri ngsactiviteiten:
Aandelenemissie 0 79.083 94.841 54.913

Aflossingen leningen van levenancier 0 (11.704) 0 0
Veerschotten aan leveranciers 0 0 (33.600) (19.455)
Aflossingen voorschotten aan leveranciers 0 0 8.944 5.180
Aflossing iangIopendeschuld (4.080) (4.167) (18.099) (1 0.479)
Aflossing achtergesteide leningen 0 (36.000) 0 0
Opbrengst vooruitontvangen bednagen van
afnemers 8.541 (3.337) (3.700) (2.142)

Afiossing bancain krediet ~45.162) 0 0 0
Netto-kasstromen uitfinancieringsactiviteiten (40.701) 23.875 48.386 28.017

Invioed omrekeningskoersverschiiien op
Iiquide middelen (2.273) (440) 1.204 697

Toename liquide middelen 22.115 45.576 62.591 36.240
Saido hquide middelen begin boekjaar 1.258 23.373 68.949 39.922
Saldo liquide middelen einde boekjaar 23.373 68.949 131.540 76.162

Additionele toe/ichting op geconsolideerdkasstroomovetzicht:
Kasuitgaven:
Interest 13009 2.643 271 157
Belastingen 0 4.550 136.911 79.272

ASM Lithography Holding NV
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Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening
1. ALGEMEEN

ASMLithography wend op 3 oktober 1994 in Nedenland opgenicht ais eon 1 00%-dochteron-
derneming van Philips Electronics NV. (tezamon met haar geconsoLdeerde dochterondorno-

mingen: do “Philips-groep”), em als houdstermaatschappij op to treden voor do woroidwijde
activitoiten op hot gebied van ontwikkeiing, productie, marketing en verkoop van geavanceerdo
fotohthografische systemon year do haifgeieiderindustrio. Doze activiteiton werdon uitgevoerd
onder do vorantwoordelijkheid van eon zeifstandig managementteam. Do beiangnijkste activi-
teiton van do vennootschap warden uitgovoerd in Nederiand en do Vorenigdo Staten. Do Nedor-
landse onderneming is in handen van ASM Lithography By die haar activitoiten is gestart op 1
aprH 1984. ASM Lithography B.V. is in haar goheel door do Philips-groep overgedragen aan ASM
Lithography op 21 december 1994. Do activitoiton in do Vorenigde Staten werden in hot vonie-
den uitgevoerd door eon zeifstandigo afdehng binnen do Philips-groep. Op 31 december 1994
werden doze echter door do Phihps-groep ondergobracht in ASM Lithography, Inc., eon 100%-
dochteronderneming van ASM Lithography. Op 30 januani 1995 word eon uitbreiding van hot
aandoienkapitaai goedgekeurd. Dit resuiteerde in eon toename van bet totale aantaI uitstaande
gewone aandelen van 100 near 30.000.000, elk met eon nominale waarde van NLG 0,50. Hot
effect van doze transacties is, voor aUe bier weergegeven boekjaren, verwerkt in do geconsoli-
deerde jaarrekening. in bet kader van do beursintroductie in maart 1995 steeg bet totale aan-
tel uitstaande gewone aandeion near 33.000.000. Overgedragen en toegevoegde ondonne-
mingen zijn voor aile weergegeven boekjaron opgenomen in dejaarrekening togen historische
kostprijs, vergeiijkbaar met eon pooling-of-interest. Per 31 december 1995 en 1996 bednoeg bet
belang van Philips in bet aandeIenkapitaai van do vennootschap respectievelijk 56,7% en
3 5,4%. Bovendien bekieden dnie van do zos cammissanisson van do vennootschap eon functie

binnen do Philips-groop.



34

2. EFFECTEN
Eon overzicht van onder SFAS 11 5 als verhandelbaar geclassificoorde effocton per 31 december
1995 on 1996 is hieronder opgonomon.

Kosten Brute onge- Brute onge- Marktwaarde

realiseerde realiseerd

winst uit verlies uit

beleggingen beleggingen

Pen 31 december 1995:
Verhandelbare schu Idbnieven (vervaldatum tussen
augustus 1999 en februani 2000) 10.883 228 — 11.111

Pen 31 december 1996:
Effecten 4.038 30.032 — 34.070

Do verschilien tusson verkrijgingsprijs en marktwaardo, NLG 228 on NLG 30.032 (vorminderd
met latente bolastingvorpiichtingon van nespoctiovelijk NLG 80 on NLG 10.515), zijn apart ver-
werkt in bet eigen vermogen ander bet balanshoofd “Notte ongorealiseorde winst uit beleg-
gingon (etfecton)” pen 31 december 1995, respectievelijk 1996.

3. DEBITEURENEN OVERIGEVORDERINGEN
Do pest debiteuren is als volgt samengosteld:
31 december

Debiteuren
Dobiteuren - Philips-groep
Veorzioning veer dubieuze debiteuron

Totaal debiteuren, netto

In 1995 en 1996 hobben goon mutatios plaatsgovondon ton aanzien van do voorzioning veer
dubieuzo debiteuren.

Ovonigo vordeningen bestaan uit:
31 december

To entvangen BTW

Veorschot leverancier
To ontvangen subsidies
Divorson
Totaal overige vorderingen

Do vonnootschap heeft in 1996 eon voorschot van NLG 33.600 venstrokt aan eon leverancier,
Carl Zeiss Stiftung (Zeiss), veer uitbreiding van do ionzonproductio-facilitoiten. Torugbotahng van
dit voorschot geschiedt op basis van hot aantal afgenomen lenzen in 1996, 1997 en 1998. Hot
naar venwachting in 1997 door Zeiss torug to betalen bednag is opgonomon endon ‘Ovorigo var-

1995 1996

218122 340.830

29.191 41.713

(241) (241)
247.072 382.302

1995 1996

10.594 12.785

— 10.869

6.878 515
2.994 1.497

20.466 25.666

ASM Lithography Holding NV.
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deningen’. Hot resterende bedrag ad NLG 13.787 is opgenomen onder ‘Ovonigo activa’ per 31

december 1996.

4. VOORRADEN
Do post voarraden is ais voigt samongesteid:
31 december 1995 1996

Grendsteffen 90.729 142499

Onderhanden werk 128.696 143142
Gereed product 40.682 92.371
Voorziening veer inceurantheid (29.904) (42.155)

Totaal voorraden, netto 230.203 335.857

Mutaties in do Voorziening voor incourantheid waron ais voigt:

31 december 1995 1996

Saido begin boekjaar 21.795 29.904

Dotatie veorziening incourante veorraden 12.472 2 1.445

Afschnijving voorraden (4.364) (9.194)

Saido einde boekjaar 29.904 42.155

5. GEBOUWEN, INSTALLATIES EN VERBOUWINGEN
Doze post is ais voigt to specificeren:
31 december 1995 1996

Machines en instailaties 63.536 121250
Verbouwingen 37401 46.541
Kantooninrichting 34.701 48.469
Cumulatieve afschrijvingen (61.998) (81.854)
Totaal gebouwen, instaliaties en verbouwingen, netto 73.640 134.406
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6. LANGLOPENDE SCHULDEN
Do langiopende schuiden bostaan uit:

31 december

in maart 1996 hoeft do vennootschap alle uitstaando leningen afgoiost uit eon gedeolte van do
opbrengston van do uitgifte van gewone aandelen.

In december 1995 is doer de vennootschap een tweetal knedietfaciliteiten verknegon bij do Corn-
merzbank (Nedeniand) NV. en do ABN Amro Bank N.V., ten bedrage van NLG 100.000 pen faci-
liteit (NLG 200.000 in totaal). Met botnekking tot geloonde bodragon hebben krodiotvenstrokkers
bepaalde contractuole rechten ten verknijging van zakelijke zekorheid. Doze nechten omvatten
vestiging van pandrocht op de handolsvordeningen van do vonnootschap. Ovorige vaorwaardon
vaor• do knodietfaciIiteiten bepalon dat do vennootschap eon verhouding garantiokapitaal/totaai
activa van tenminste 40%handhaaft aismode eon minimum garantiekapitaal heeft per 1 janu-
an 1997 en 1998 van NLG 225.000, respectiovolijk NLG 250.000. Aan doze voorwaandon word
pen 31 december 1996 door do vennootschap yoldaan. Garantiekapitaal wordt omschnoven als
hot totaal van geconsolideerd eigen vormogen, achtorgestoido Ieningen en do Voorzioning veer
latente belasting verminderd met bet tataaI van vordeningen op dochtermaatschappijen en
directieledon on immateriëIo vasto active. Van do bovongenoemde krediotfacilitoiton wend in

1996 geen gebruik gemaakt.

7. OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN
Do post ‘Overioponde passiva on ovorigo schulden’ is als voigt samengosteld:
31 december 1995 1996

Torugbetahng TOK’s (zie neet 13) 36.307 40.106
Te betalen grendstoffen en kosten (facturen nog niet ontvangen) 46138 36.006

Garantie- en instailatiekosten 25.299 32.416

Veoruitontvangon bedragen van afnemers 21.514 25.214
Ongerealiseerde inkomsten servicecontracten 10.650 16.453

Te betalen pnovisie 7.641 10.368

Lonen en salanissen 10.458 13.936
Belasting en sociale venzekeringspremies 4.008 5.326
Divensen 536 6.862
Totaai overIopende passiva en overige schuIden 162.551 186.687

1995 1996

Langlopende schulden
Lening Comdisco, Inc., ronte 7,44%

Leningon met nentotussen de 9,50% en 11,97%
16.000
2.099

0
0

18.099 0
Af: kentiapend gedeelte langloponde schulden 1.525 0

Totaal langlopende schulden 16.574 0

ASM Lithography Holding NV.
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8. VOORZIENINGSREGELINGEN PERSONEEL
Pensioenregelingen — Do vennoetschap draagt bij aan pensioennegehngen van bednijfspensioenfondsen

veer haar werknemers in Nedoniand aismede aan eon ponsioenregoling year hear werknemers

in do Veronigde Staten op basis van overeengokomen bijdragen (beschikbaar premiesteisel). Do

bijdrage aan do Nedeniandse nogehng wordt vastgesteid ais eon percentage van bet totaal van
do saiarisuitkeningen op jaarbasis, waarbij eon rnaximumsaIaris per werknemer geldt. Do bijdra-

gen aan do Amerikaanse ponsioenregeIing variëren tussen do 4 en 5% van do beloning van do
deelnemende wenknemers. Mits aan bepaaide criteria ton aanzien van do financiele resuitaten
wordt voldaan, kan door de vennootschap een extra, door haarzeif to bepalen bijdrago warden

geleverd aan do Amenikaanse pensioenregeling. in do jaren 1994, 1995 en 1996 is niet extra bij-

gedragon door do vennootschap. Do kosten die verband hauden met doze regehngen bedroo-
gen rospectieveiijk NLG 1.762, NLG 2.907 en NLG 3.604 in do jaron 1994, 1995 en 1996.

Do vennootschap draagt tevens bij aan eon pensioenregeiing, gebaseerd op eon eindioonrege-
hog, voor Nedenlandseworknemers met eon salaris hager dan eon bepaaid basisbedrag. in 1996
heoft do vennootschap doze pensioenregeling gewijzigd. Do werknemers hebben thans do
optie deel to nemen aan do bestaande pensioenrogehng op basis van pensioentoezeggingen
gebaseerd op eindloon of aan eon niouwe regeling op basis van bijdragen (beschikbare pnemie).
Eon aanzienIijk aantal werknemers bosloot over to schakelen op do niouwe regehng, hetgeen
leidde tot eon gedoeltehjke afrekening binnen do oerstgeneemde regoling. Veer do werknemers
die zijn overgeschakeld is do contante waarde van bun toekamstige ponsioenaanspraken vast-
gesteid onder do oude regeling en vervoigens overgeheveid naar do nieuwo regeling. Do invlood
van bovenstaande wijzigingen is niet van mateniële inyloed gewoest op do geconsolideerde jaar-
rekening van de vennootschap. Do bijdragen van de vennootschap aan do regeling op basis van

beschikbare premio zijn vastgesteid op 10,2% van do beloning van do aan do regehng deelne-

mende werknemers. in 1996 was hot totaai van do werkgeversbijdragen aan doze pensioen-

regehng NLG462

Winstdelingsregeling — in do loop van 1995 heeft do vennootschap eon winstdehngsregoling ingevoerd
veer afle werknemers. Uit hoofde van doze regeling ontvangen aile werknemers jaarhjks eon
winstuitkering, gebaseerd op eon percentage van bet resuitaat na belasting ten opzichte van do
omzet, variërond van 0 tat 6% van bet jaarsaianis. De bedragen opgenomen in do jaarrekenin-
gen oven 1995 on 1996, respoctievehjk NLG 3.467 en NLG 4.311, vertegenwoardigen bet maxi-
mum van 6%; doze bedragen zijn ton laste van do geconsohdeerde winst-en-verhesrekening

gebnacht. Werknemers die kunnen deelnemen aan hot aandeienoptioplan hebben do keuze tus-
sen eon winstuitkening in contanten of yerknijging van opties volgens hot aandeienoptiepian (zie
aandeienoptiepian).

Aandelenbeloningsregeling — Door do Philips-groep en de vennootschap is eon aandeienbeloningsre-
gehng ingevoerd op basis waarvan aan directioledon en hager kaderpersoneel kasteioos in
totaai circa 1 .650.000 gewone aandoien kunnen warden uitgereikt, ongeveer 5% van bet
totale aantal uitstaande gewone aandeien (met inbegnip van onder do rogeling vaflende aande-
len). Do onder do rogeling valIende aandeien zijn door do Philips-groep kosteloos overgedragon

aan do Stichting Administratiekantoor Management Aandeien ASMLHolding, eon stichting met
eon zeifgekozen bestuur dat is samongesteid uit loden van do diroctie en Raad van Commissa-

Toelichting op de geconsolideerde iaarrekening
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nisson van ASM Lithography. Voigens doze regeling vorwerven do deelnemers per 1 januani 1998

hot recht em eon bepaald aantal aandelen to ontvangon van bavengenoemdo stichting. In hot
aigomoen goldt dat worknemers van wie bet dionstvonband year 1 januani. 1998 vvordt boëin-

digd niet in aanmenking zuilen komen voor uitreiking van bovenbedoelde aendelen. Do stichting
bIijft eigonaar van doze aandeien, die evenmin aan andero doelnomers of aan do venneotschap
zuilen warden toegekend of uitgoroikt. Uit hoofde van doze nogeling beoft do vennootschap in
1994 eon toenamo van NLG 30.000 in hear agieresorve verantvveord, met daartegenovei ais
onderdoel van bet eigen vormogon, eon bedrag van NLG 22.500 onder ‘Uitgostoido kosten
inzake optierechten’ en is eon fiscaal niot-aftrokbaar bedrag van NLG 7.500 inzako optierechton
management ton laste van hot resultaat gebrachtondor ‘Verkoopkoston en algemeno behoers-
kosten’. Voonts is deer do vonnootschap in 1995 en 1996 eon fiscaai niet-aftrekbaar bedrag van
NLG 7.500 ton laste van hot nosultaat gebracht met eon ovoreonkomstige afname van do pest
‘Uitgostoide kosten inzake optierechten’. in 1997 zal oenzelfde bedrag op dezelfde wijzo als
hiervoor omschreven, worden vorantwoord. Do hionvoer omschro~’enhasten hobben goon uit-
gaande kasstnoom tot gevoig on hobben goon invloed op hot totale oigen vormegon. Na 1997
zuflen in bet kader van doze rogeling door do vennootschap goon verdore kosten wonden
gemaakt.

Aandeienoptiepian — Do vennootschap heeft eon optioplanveer gewene aandeIon ingovoerd datveer-
ziot in uitneiking van optios op 200.000 gowone aandeion. De Iooptijc( van do eptios is van 8
fobruani 1996 tot 8 fobruari 2001, Dit plan iaat do werknemers die in aanmerking komen veer
doelname de keuze tussen optics op gewone aandeien in plaats van een ~‘vinstuitkering.Do op

basis van dit plan uitgereikte eptios zijn niot uitoefenbaar gedurende eon peniode van twoe jaar
en hebben vastouitoefenprijzen, evereonkomstig de sletkoensen van do gewono aandolen in do
vennootschap op do Amstordamse Effectenbeurs op do dag van uitreiking. Do diroctie on do
Raad van Commissanissen van do vennootschap zijn voornomons van 1997 tot aan hot jaar
2000 jaarlijks vergolijkbare aandeienoptioplannen in to veeren.
Hot hienonder opgenomen overzicht teent do aandelonoptietnansactios die hobbon plaatsge-
vonden.

Aental Gemiddelde

aandelen uitoefenprijs

Uitstaande epties per 1 januari 1996 0
Uitgogeven 168.545 74.40

Uitgeeefend 0

Goannuleerd 0
Uitstaande optics per 31 december 1996 168.545 74.40
Uiteefenbaar per 31 december 1996 0

Veer financielo verslaggevingsdoeleinden hantoort do venneotschap ten aanzien van bovenge-
noemdo rege[ngon do Accounting Principles Board Opinion Ne. 25 — Accounting fan Stock
issued to Employees. Dionevoroonkomstig zijn veer dergelijko rogelingen geon bodragon ten
laste van bet rosultaat gebracht. Indion vaststohhing van dorgohijko bedragen zou hebben pleats-
govonden op basis van do marktwaardo per datumteekenning, overoenkomstig do in hot State-
ment of Financial Accounting Standard No. 123 — Accounting for Stock-Based Compensation

ASM Lithography Holding NV.
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voorgeschreven methode, zou dit hebbon gerosulteord in eon dahng in rosultaat na belasting on
winst per aandeei van circa NLG 1 .528, respectievehjk NLG 0,05. Dc marktwaarde van do in
1996 toegekende opties wordt goschat op NLG 3.831 per datum toekenning. Voor doze schat-
ting is gebruik gemaakt van bet BIack-Schoies-modoi veer vaststefling van do merktwaarde van
de optic. Bij dit model wardt uitgegaan van do voigende verondersteflingen: geen dividendren-
dement, vorwachte vohtahteit van 30,0%, nisicovnijo rontovoet van 6,0%, goon verwachte niot-
uitgeoefende optics en eon goschatte iooptijd van 3,5 jaar.

Do gemiddelde restorende contractuele looptijd van do in 1996 uitgereikte eptios was 4,24jaar
per 31 december 1996.

9. RELATIES MET VERBONDEN PARTIJEN
(zie oak neat 1, 8, 11, 14, 15 en 18)

Transacties tussen do vonnootschap en do Phihps-groep warden afgesloten tegen pnijzon, wear-
bij bet streven is do waarde van do desbetneffonde producten en diensten in bet economisch
verkeen weor to goven.

BepaaIde diensten op hot gebied van onderzoek en ontwikkeIing zijn in bet venioden steeds
door verschoidono maetschappijen uit do Phihps-groop aan do vennootschap tegon betahing tor
beschikking gesteid. in 1994, 1995 en 1996 is in bet kader van doze dienstveriening rospoctie-
vehijk NLG 8.542, NLG 8.044 en NLG 17.737 ten laste van hot resuitaat gebracht.

Verschihlende afdehngen binnen do Phihips-groep hobbon do vennootschap in bet verleden tij-
dehjk of continu onderstound met administratieve on andersoartige diensten. Dit betrof dienst-
verioning op fiscaai en juridisch gebied, gobruikmaking van contrale inkoopovereenkomsten van
do Philips-groep, keep en verkoop van valutadokkingsinstrumenten en incidentele edministra-
tieve ondersteuning.

Do vennootschap koopt met onigo regeimaat grand- en huipstoffen op basis van dear do
Philips-groep veer haar groepsmaetschappijen bedongen coilectieve inkoopovoreonkomsten en
-voorwaarden. Hiervoor is door do vennootschap in do jaron 1994, 1995 en 1996 steeds eon
bedrag van NLG 125 betaaid, verantwoord onder ‘Verkaopkasten en aigemene beheerskosten’.
Do oxacto omvang van bet aldus door do vennootschap bohaaIde voordeel is niot to berekenen;
do diroctie is echter van mening dat dit voordeel do betaaide bedragen overtreft. Do directie is
ovenigons oak van mening dat do voardelen van do overeenkomston tusson do vonnootschap en
do Phihps-groep, ten opzichte van vorgehjkbane overoonkomston die do vennootschap had kun-
non aangaan indien zij zeifstandig had geapereerd, niot van matonioeI belang zijn voor hot resul-
teat van do vennootschap.

in hot kader van do beursintroductie in maart 1995 zijn door do vennootschap verschiilende
overeenkomsten aangegaan met do Phihps-groep tenoinde cantinuoring van do bestaande
samenwenking nader to definiëron. In doze overeenkomsten warden do verantwoordehjkheden
van beide partijen vastgeiegd ten aanzion van bepaaido zaken die verband houdon met do acti-
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viteiten van do venneotschap in bet voniedon en met do formatie van ASM Lithography ais
houdstormaatschappij van do verschiliende ondernemingon van do vonnootschap. Voorts wer-

den hienin, met bet oog op do toekomst, do nechten on plichton van do vennootschep, do
Philips-groep en hun respoctiovolijko dochterondennemhngon vastgolegd ten aanzion van de

voertdurende toegankehjkheid tot do onderzoeks- en entsvikkelhngsbrannen van do Philips-
greop on do betaling daarvoor aismedo ton aanzion van hot recht van beide pertijen met betnek-
king tot bepaaIde intelloctuolo eigendomsrechten. Ook werdt hierin hot kador goschotst waar-

binnon do Phihps-groep, zoals in bet verioden, administratieve en andersoortigo ondersteuning

zel bhjvon biodon. Do directie is van mening dat, indien in hot venioden sprake was gowoest van
derge[jke overeenkomsten, dit goon meteniële venanderingen toweog zou hobben gebracht
voor do histonische financiëlo positie of resultaton van do vonnoetscbap.
Ais onderdeel van do nonmale bodnijfsvoening warden door do vonnoetschap inkoop- en von-
koeptransacties aangegaan met verscheidene maatschappijon uit do Philips-gnoep. Eon everzicht
van do transactios tusson do vonnoetschap en do Philips-groep is hioronden epgonemon:

31 december 1994 1995 1996

Activiteiten:
lnkoop van goedenen en diensten 58.447 93.058 144.960
Kosten van onderzeek en entwikkeling 8.542 8.044 17.737

Totaai inkopen bij do Philips-groep 66.989 101.102 162.697

Venkepen aan do Phihps-greep 22.446 69429 103.226

31 december 1995 1996

Balans:

Handelsvordeningen 29.191 41.713

Crediteuren en overlopende passiva 11.852 28.936

10. FINANCIELE INSTRUMENTEN
Do finenciële instrumonten bestaan uit [quido middelen, effecten, debiteunen en creditouron.

Do boekwaarde van doze instrumonten, met ui~ondeningvan do effecton besproken in neot 2,
benadort do merktwaerde ais govelg van hot kertlepende karektor van doze instrumonton.

Do vonneetschap dokt haar handeisvorderingon in buitonlandso valuta on vaIutaverphchtingen
tor zake van mateniëIe in- en vorkaoptransacties in door middel van valutatermijncontracton.
Bevendion is do vennootschap in do twoodo holft van 1995 in staat gowoost rnatoniëio valuta-
risice’s af to dekken in contracten met efnemers ~‘oonlevering van wafonsteppens in 1996. Op
basis van deze contractor nam de afnernen eon dee! van bet valutanisico veer zijn rekening doer
bet VorschH to vongoodon tussen do ovoreengekomen on werkelijke koers op eon oveneongeko-
men datum of deer facturen in Nedenlandse guidens to accoptoron.

Door do vennootschap zijn termijncontnacten afgosioton veer aankoop van NLG 185.500 togen

ASM Lithography Holding NV.



41

eon gemiddeldo koors van NLG 1 ,6050/US$ 1,00 per 31 december 1995. Voorts heeft do von-
nootscbap termijncontracton afgesioten voor aankoop van NLG 63,4 miljoen togon eon gemid-

deide koors van NLG 1,7373/US$ 1,00 en DEM59,9 mi!joen tegen een gemiddeide koers van

DEM 1 ,5739/US$ 1,00 (circa NLG 1 ,7225/US$ 1,00) per 31 december 1996. Do vervaidata van
lopendo contracton per 31 december 1996 hggen tusson januari 1997 en mci 1997.

Ten aanzien van vreomde valutacontracten bestonden per 31 december 1995 en 1996 goon

andere verplichtingen dan do overeengekomen wisseitransacties uit hoofde van de termijncon-
tracton.

Dc aan do hand van modellen op basis van do DCF-methode (Discounted Cash Flow) geschatte

marktwaarde van do vaiutatormijncontracten was circa NLG 1 .035 (winst) en NLG 160 (winst)
per 31 december 1995, respectieveiijk 1996. Per balansdatum warden dergehjke winston uit-
gesteid; eventuele winston of vonliezen warden verantwoord op do datumwaarop betcontract
wordt verrekend.

Do vennootschap strooft bij bet aangaan van vaiutatermijncontracten en -aptios naar minimah-
soning van bet kredietrisico door siechts met in haar visie krodietwaardige partijon dergehjke
transacties ean to gaan.

11. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Door do vennootschap warden faciliteiten en bopaaIde instaileties geleast op basis van opera-
tioneieieasecontracten. Per 31 december 1996 waron do minimale huurverphchtingen opjaar-
basis:

1997 30.190
1998 27.421
1999 23.829
2000 20.672
2001 13.511
Daarna 60.190
Totaal 175.813

Huurkosten bedroegen circa NLG 13.984, NLG 17.853 en NLG 21.089 in do boekjaren eindi-
gond op rospectievehjk 31 december 1994, 1995 en 1996. Ton aanzion van bepaaide huurver-
plichtingen van do vennootschep is door do Philips-groep eon garantio vorstrekt. Do vorvaidatum
van doze garantie komt overeen met die van do huurcontracten.

in 1996 is door do vennootschap veer test- en opieidingsdoeieinden eon sale-and-lease-back-
transactie aangogaan, met betrekking tot vior door haarzoif ontwikkelde wafersteppors. Do
huurtenmijn is aangevangen in oktobor 1996 veer do duur van 48 maandon. Do huurkoston van
oporationolo lease back bedroegen NLG 1 .459 in 1996; doze kosten zijn inbegrepen in do totale
huurkosten veer 1996.
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En zijn momenteel goon rechtszaken aanhangig togen do vennoatschap wegons inbrouk op hot

ectnoeirecht of andere inteilectuele eigendomsnechten. Bepaalde afnemers van do vonneot-
schap warden echter met onigo regelmaat gowezon op hot feit dat met do fabricage van half-
geleidors en/of do daartee gebruikte instellaties inbreuk wordt geploegd op bepealde octreoion.

Do vennootschap is op do heegte van hot feit dat zij aansprakelijk ken worden gestoid voor be-

tehng van schadevergoeding aan haan afnemers, indien met hot gebruik doer do afnomer van

do door do vennaotschap vorvaardigde wafersteppers inbreuk wordt gepleegd op enig ectrool-
recht van denden. Do directie is van mening dat eventuelo hienuitvoortvioebende verderingen,
indien doze warden gehonoreord, goon nadeligo gevolgen van betekenis zul!en hebben veer do

activiteiton, do financiëlo pesitie of bet rosuitaat van do vonnoetschap. Voerts is de dinectie niots
gebleken van andore zaken die aanleiding zeuden kunnen govon tot eon matoniëIo vonplichting
van do zijde van do vennootschap em rodenen van ectroeibrouk.

12. KOSTPRIJS VAN DE OMZET
Doze post is ais volgt samengesteid:
Veer het jeer

Kostprijs van do emzet, direct
TerugbetaIingen TOK’s (zio neot 13)
Totale kostprijs van de emzet

Door do vennootschap zijn overoenkomsten veer Tocbnische Ontwikke!ingskrodioton (TOK’s)
aangegaan met bet Noderiandse Ministorie van Economiscbe Zaken. Van 1986 tot en met 1993
wenden doze vergoedingen gebnuikt veer endenzoek en onttvikkoling van de waferstepper PAS
2500 en do waferstepper PAS 5500. Op basis van doze overeenkornsten dienen do mooste von-
goedingon met rento to worden torugbetaald, afhankolijk van do verkoop van do in bet project
ontwikkeide producten. Do verschuidigde afiossing wordt berekend aan do hand van eon per-
centage van do verkeoppnijs van bet desbetreffende product, varidrond van 3 tot 6%. Doze
aflossingen worden ton laste van do kestprijs van do omzet gebracht.
Verkoop van bovengonoemde producten leidde or in 1994, 1995 en 1996 tee dat NLG 21 .293,
NLG 36.307 en NLG 40.106 in dit vorband ton lasto van do kostpnijs van do omzet worden
gobracht. Per 31 december 1996 zijn a! doze bedragon terugbetaald of gopassiveord, zodat do
vonnoetschap goon verdore verplichtingen moor heeft ton aanzhon van torugbeta!ing van doze
TOK’s. in december 1996 is veer eon niouw ontwikkeiingspreject NLG 25 mi!joen TOK’s toego-
kend. Dit bedrag zal in 1997 ter beschikking warden gestold.

1994 1995 1996

358.269 545.634 756763

21.293 36.307 40.106

379.562 581.941 796.869

ASM Lithography Holding NV.
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13. VERGOEDINGEN VOOR ONDERZOEKS- EN
ONTWIKKELINGSKOSTEN

Do vennootschap ontvangt van overheidswege eon aantai subsidies en vorgoedingen veer

onderzoek en ontwikkeling. Doze zijn ais voigt to spocificenen:
Veer het jaar 1994 1995 1996

EU technologiesubsidie (ESPRIT) 2.811 280 739

EUlNedeniandse technologiesubsidie (JESSI) 10.309 14.280 6.285
Vengoedingen Kredietverschaffing Nedeniands

Ministenie van Economische Zaken* 75 677 1.232

Totaalontvangensubsidiesen kredieten 13.195 15.237 8.256

* In de vergoedingen door het Nederlands Ministerie van Economische Zaken z(in inbegrepen de Technische Ontwikke-

Iingskredieten of “TOK’s’~ en andere, niet aan aflossingsverplichtingen onderhevige overheidssubsidies veer onderzoek

en ontwikke/ing, aismede andere immateriële bedragen.

Veer specifieke ontwikkeiingsprojecten warden door do vennootschap EU- en Nedoniandse
technologiesubsidies aengevraagd in bet kader van do programme’s Joint European Submicron

Silicon initiative (JESSI) en European Support Program for Research & Development (ESPRIT). Aan
do uit hoofde van doze programma’s ontvangen bedragen zijn goon aflossingsverp[chtingen
verbonden.

14. BELASTING
Do herkomst van bet resuitaat veer belastingen is ais voigt:
Veer hot jaar 1994 1995 1996

Nationaai (Nederland) 63.161 196.639 318.831
!ntennationaai 1.306 11.365 16.571

Totaal 64.467 208.004 335.402

Hot in Nederiand gehanteerde wettolijke vennootschapsbeiastingtaniof is 35%. Navoigende spe-

cificatio toont do aansiuiting tussen do belastingiast op basis van bet werkoIijke tanief zoals
opgenomen in do geconsohdeerde winst-en-verhesrekening en do last gebaseerd op bet Neder-

landse beiastingtarief.

Veorhetjaar 1994 1995 1996

Belasting op basis van bet Neder!andsetanief 22.563 72.801 117.391

Niet-aftnekbare kosten optierechten management 2.625 2.625 2.625
Belasting in VS, afgednagen door Philips-groep (457) 0 0

Verschillen in buitenlandse tanieven 0 690 933
Ovenige faciliteiten en onbelaste bedragen (304) 477 (3.261)
Belasting volgens winst-en-veniiesrekening 24.427 76.593 117.688
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Do belasting voigens winst-en-verhiesrekening is als voigt samongesteid:
Voorhetiaar 1994 1995 1996

Alto dragen:

Nedorland 0 67.002 95.440

Internationeel 0 4.668 6.733

Latente belasting 24.427 4.923 15515

Totaal 24.427 76.593 117.688

In 1995 en 1996 vond eon teonamo pleats in latonte belastingvorplichtingon met respoctiovo-

Iijk NLG 80 en NLG 10.435 ton gevolge van notte ongereahseerde winst uit bologgingen (effec-
ton). Doze bedragen zijn niet opgenomen in do fiscale lest van do respoctiovoiijko jaren. Zie noot
2 veer eon nadene uitleg.

in 1994 is goon belasting betaaid ever in do Verenigde Staten gerealiseerde winst. Doze winst

is opgonomen in do aengifte met betrokking tot do do Amerikaense activitoiton van onderne-
mingen bohorende tot do Phihips-groep. Hot in do Venonigdo Staten goreaFsoonde rosultaat veer

belastingen was NLG 1 .306 in 1994 (zie neat 1). in do boekjaren na 31 december 1994 wordt
door do vennootschap belasting betaald over do dean do vonneotschap in do Vorenigde Staten

genealiseorde winst.

Do latonte beiastingvondeningen (-verplichtingon) zijn:
31 december 1995 1996

Matenible vasto active 0 (5.655)
Ondenzeeks- en ontwikkeiingskosten en
-vergoedingenkredieten (13.926) 0

Garantios 3.730 5.509
Dobitouren 0 (13186)

Ongoroaliseerde winst uit beleggingen (effecten) (80) (10511)

Pensioenen (2.112) (2731)

Ovorigo (1.740) (3.069)
Totaai (14.128) (29.643)

Hot managomont acht hot aannemolijk dat aile latente belastingvardoningon gerea[seerd zul-

ion warden. Derhalve is or goon voerzioning in verband met mogolijko niet-realisatie opgeno-
men.

Latente belastingvordeningen (-verplichtingen) zijn als volgt gerubniceerci in de geconsolideerde
jaarrekoning:
31 december 1995 1996

Latente belastingvorderingen - kortiopend 3.730 5.509

Latente belastingvorderingen - langiopend 0 0
Latente belastingverplichtingen - kortlopend (13.926) (26.766)

Latente belastingverplichtingen - langlopend (3.932) (8.386)

ASM Lithography Holding NV.



15. BELANGRIJKSTE AFNEMERS EN GEOGRAFISCHE SPREIDING
Do vennootschap is werkzaam in één manktsegment en haar activiteiten omvatten betantworp,
do praductie en marketing van fotoiithografische systomen voor do halfgeIeiderindustrie.
Onderstaande tabel goeft eon averzicht van verkopen in do jaron 1994, 1995 en 1996 aan
bepaaide efnemers die moor dan 10% van do notto-omzet in onig jaar vortegonwoardigen.

31 december 1994 1995 1996

Afnemer:
A 114.682 99.730

B 167.796

Marketing en Vorkoop van do producten van do vennootschap vindt in do Voronigde Staten on
Europa voornamehjk piaats via do direct sales-organisatie; in Azië wordt gebruik gemaakt van
zeifstandige agenten. Do omzot in do Verenigde Staten wordt vofledig gerea[seerd door do
Amerikaanse onderneming. Vorkooptnansacties tussen do verschil!ende gebieden zijn gebasoend
op do verkooppnijzen die warden gehanteerd veer niot tot do groep behorende afnomers von-
minderd met do provisie die zou worden toegestaan aan buiteniendse niot tot do groep beho-
rondo agonton.

Ondersteande tabel goeft eon overzicht van notto-amzet, bednijfsresultaat en identificeerbare
active veer do activiteiton van do vennootschap in Noderiand en do Vorenigde Staten, do

beiangrijke geografische gebieden waarbinnen do vonnootschap activiteiten ontpIooit. Afle vor-

kopen aan do Phihps-gnoep in Europa bestonden uit binneniandse transacties door do Neder-
landse vestigingen van do vennootschap, met uitzondening van NLG 1.800 in 1994, NLG 10.761

in 1995 en NLG6.925 in 1996. Doze bedragen vertegenwoordigen ovenigens do onigo vorko-

pen binnen Nedoriand gedurendo doze penioden.

45
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Nederlano’ * Verenigde

Staten

Eliminaties Geconsoli-

deerd

1994:

Nette-omzet niet-aangosioten afnemers 182.594 328.962 0 511.556
Nette-emzet Philips-groep 20.085 2.361 0 22.446

Omzet binnen gebied 261.705

464.384

0

331.323

(261.705) 0

(261.705) 534.002

Bodrijfsresultaat 69.571 2.639 (290) 71.920
Identificeenbare active 337.446 95.569 (40.833) 392.182

1995:
Netto-omzet niet-aangesloten afnemers 380603 467.683 0 848286

Note omzet Philips-groep 56.391 13.038 0 69.429
Omzot binnen gebied 409.225

846.219

0
480.721

(409.225) 0
(409.225) 917.715

Bednijfsnesuitaat 199.438 11.269 (1.760) 208.947

!dentificeenbane activa 609.511 164.200 (114.644) 659.067

1996:
Netto-emzet niet-aangesloten afnemers 707.866 520.335 0 1 .228.201

Netto-omzet Philips-groep 96.054 7.172 0 103.226

Omzet binnen gobiod 475.947
1.279.867

0
527.507

(475.947) 0
(475.947) 1.331.427

Bednijfsresuitaat 358.730 17.551 (40.491) 335.790
Idontificeenbare active 1.237.783 201.833 (366.312) 1.073.304

* Do bedragen vermeld b(i omzer, bednjfsresultaat en activa in Nederland beireffen do geconso/ideerde ojfers van

ASM Lithography Holding N U, ASM Lithography B V en AS/Vt Lithography Participations B V

Do omzet uit export vanuit Noderiand is weergegeven in onderstaande tabel. In do Verenigde

Staten wordt goon omzot gegenereord met oxpertactivitoiten.

1994:

Netta-omzot export niot tot do groop behoronde afnemers
Netto-amzet export Phihps-groep

Europa
76.805

1.800

Azie

105.789
0

Totaa!
182.594

1.800

1995:

Netto-omzot export niet tot do groop behorende afnemers 96.601 284.002 380.603
Netto-omzet export Phihps-gneep 10.761 0 10.761

1996:
Netto-emzet export niet tot do groep bohonende afnemens 201.965 505.901 707.866
Notto-emzet expert Philips-gnoep 6.925 0 5.925

ASM Lithography Holding NV
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16. AFHANKELIJKHEID VAN LEVERANCIERS
Veer do productie van do benodigde onderdelen veer verveardiging van waferstoppers is do

vennootschap afhankohjk van derden-leveranciers. Do aparte onderdelon warden afgenomen
van één bepaalde of eon bepenkt aantaI leverenciers. Door doze afhankelijkheid van eon beperkt
aantai leveranciors ontstaan bepaaide risica’s, wearonder hot mogeiijk ontbreken van voidoende

aenvoer van bepaaido onderdelen of do invloed op do vaststeHing van prijsnivoaus on tijdige

levering van doze onderdelen. in bet bijzonden wend hot aantai goproduceerde wafensteppers in
bet vonieden beporkt door do productiecapaciteit van Zeiss. Zeiss is momonteel do onige love-
rancier van do vennootschap veer ionzen en andere optische compenonten. Bovendien ken bet
bednijf doze ienzen siechts in beporkte haeveeiheden en met gebruikmaking van do productie-
en testfaciliteiten in Oberkochen, Duitsiand, produceren. Naast Zeiss als do enige leverancier van
do ienzen zijn oak do iaserbeIichtingssystemen veer DUV-stoppens siechts te verknijgen bij een
onkele of eon beperkt aantai leveranciens. indien hot onmogehjk bhjft voidoonde aanvoen van
onderdelon zeken to steilon of zich eon andere situatio voondoet die do vennootschap noopt

andeno levenanciens to benaderen, zou dit negatiovo gevolgen kunnen hebben veer do toekom-
stigo bednijfsnesultaton van do vennoatschap.

17. PRIORITEITSAANDELEN
Do pnioriteitsaandeIen warden gehouden door eon stichting, met eon gekozon bestuur dat uit-
sluitend bestaat uit loden van do dinectio en Raad van Commissarissen van do vennootschap.
Pnioniteitsaandelen gevon goon recht op dividend, echter wel bet recht op do nominale waarde
van do aandelen bij Iiquidatie van do vonnootschap. Houders van pnioniteitsaandoion hebbon

effoctieve bevoogdheden ton aanzion van do besiuitvorming binnen do vonnootschap en do
door hear ondernamen transactios. Genoemde besiuitvorming en transactios amvatten, mear
zijn riot boporkt tot statutenwijziging, hquidatie van do vonnoatschap, uitgifte van aandeion,
beperking van vaorkeursnechten alsmedo tenugkoop en intrekking van aandeIen.

18. GEBEURTENISSENNABALANSDATUM
Op 4 februani 1997 heeft Philips 3.950.000 gowono aandeien in do vennootschap venkocht aan
bepaaide financiOlo insteHingen. Na vorkoop warden nag 8.250.000 gewone aandelen door Phi-

lips gehouden. Doze aandelen vertegenwoondigen circa 23,9% van hot totale aantai uitstaande

gewone aendelon.

in januari 1997 heoft ASM Lithography aangekondigd voornemens to zijn eon 2-1 aandelen-
sphtsing voon to stolien tijd~ns do op 3 april 1997 to heudon aandeeihaudersvengadening.

tlichting op de geconsolideerde jaarrekenirig
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Investeerderspag i na
AANDELEN

Hot meatschappehijk kapitaai van ASMLithography Holding N.y. bedreagt NLG 75.001 .000 en

besteat uit 1 50.000.000 gewone aandeien met eon nominale waande van NLG 0,50 elk en 10

pnioritoitsaandoien met eon nominale waando van NLG100,— per eandeel. Doze warden gohou-

den door do Stichting Prioriteitseandelen ASMLithography Holding N.y Per 31 december 1996
bedraagt bet eantel uitgegevon gewone eandelen 34.500.000.

in meart 1995 vond do oonste verkoop tor beurze van aendelen pleats. 12.650.000 gewone

aandeien, bestaande uit 9.650.000 eandelen in handen van Philips en 3.000.000 aandelen uit-

gegovon door ASML, werden op do markt geplaatst. Op 12 maart 1996 vend eon tweede von-
keep tor beurze van gewone aandoIen pleats; 6.500.000 aendelen in henden van Philips Elec-

tronics NV en 1 .500.000 niouw uitgegeven aandeien van ASM Lithography Holding NV wor-
den op do merkt gepiaatst. in janueni 1997 pieetste Philips Electronics N.y. 3.950.000 eandelen
op do markt waandoor zij hear beleng heoft teruggebrecht tot 23.9 % van hot totaaI aantaI uit-
staande aendelen. Philips heeft zich vorplicht dit pakket van 8.250.000 aando!en tot tonminste
22 maart 2000 in bezit to houden. En zijn goon endere meldingen in bet kader van do (Neden-
landse) Wet Molding Zeggenschep van belangen van 5 % of moon antvangon.
ASML is voornemens bij do voigondo jaanhjkse aandeelhoudersvergedering eon 2-veer-i aen-

deiensp[tsing van gewono aandelen veer to stollen.
Do aandelen van ASM Lithography N.y. zijn genoteerd aan do officibie markt van do Amsterdam
Exchanges (AEX) onder bet symbool ASML. Tevens zijn do aendelon gonoteerd aan do NASDAQ
in do Vorenigde Staten onder bet symbool ASMLF.

AANDELENPARTICIPATIE VOOR WERKNEMERS
ASML biedt haer werknemers do mogohjkheid in bet bezit van aandeien to participoron in do
vorm van eon een do winst gerelateerd aandelonoptie-pnogramma.

FINANCIELE AGENDA
3 april 1997 Aigomeno Vergadering van Aendeeihoudors in hot Evoiuon,

Neord Brabantlaan la to Eindhoven.
23 juh 1997 Bokondmaking halfjaarrosuitaat 1997
22 januari 1998 Bekendmaking jeerresuiteat 1997

INFORM AT I E
ASM Lithography Holding NV
Eduard Hoebenichts Sophie W.M. Loozen
Manager investor Relations Corporate Executive Secretary
Tel: 040-2303938 040-2303305
E-mail: eduard.haeberichts@asmi.ni fia.!aezen@asmi.nI

Hot ASML-jaarvensiag is in gedruktevorm vonknijgbeer in do Nederiendse en Engelse teal en is in
bet Engols beschikbeer vie do ASML-websito (http://www.asmi.com).
Jaarlijks wordt een 20-F formulier gedepeneerd bij de Securities and Exchange Commission in
do Verenigde Staten.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
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ASML Wereldwijd

ASML Kantoren

Europa

ASML Nederland
De Run 1110
5503 LA veidhoven
Nederland
Tel. 31140) 2303000
Fax 3114W 2303565

ASML Frankrijk
33 Boulevard des Alpes
38240 Meylan
Fran krijk
Tel.
Fax

USA

ASML USA
2315 west Fairmont Drive,
Tempe, Arisona 85282

(602) 438-0559
(602) 438-0793

ASMLAlbuquerque
4500 Nt Anaheim Boulevard
B Suite No 1
Albuquerque,
NewMexico 87113
Tel. (505) a56-545g
Fax (SOS) 822-7474

ASML Austin
Pecan Business Park
3913 Todd Lane Suite 501
Austin, Texas 78744
Tel. (512)443-4244
Fax (512) 443-5443

ASML Boston
433 Main Street
Hudson, MA 01749
Tel. (508) 562-1751
tax (508) 562-2254

ASML colorado Springs
2808 Janitell Road
colorado Springs,
colorado 80906
Tel. (7191 527-0992
Fax (7191 527-0684

A5ML Dallas
1517 W Nonh carrier Parkway
Suite 146
Grand Prairie, Texas 75050
Tel. (9721 623-1910
Fax (9721 623-1927

ASML Fishkill
1123 Route 52 Suite 36
Fishkill, New York 12524
Tel. (914) 897-2580
Fax (9141897-2244

ASML Minnesota
10640 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Tel. (612)884-54.80
Fax (612)884-5491

ASML Portland
15 Pleasant Hill Road
Scarborough. Maine 04074
Tel. (207)883-0711
Fax (207) 883-0709

ASMLSan Jose
2833 Junction Avenue
Suite 101
San Jose, california 95134
Tel. (408) 456-2675
Fax (408) 456-0338

ASML Korea
3F1. Kwangmyoung Plaze
Yatap-Dong, 382-8
Pundang-Ku, Kyoungki-Oo
Korea 463-070
Tel. 82-3427086562
Fax 82-3427086564

Hermes-Epitek Thailand
81/SO cbaithana villa
Suwinthawong Road
Lamphakchi, Nongchok
Bangkok 10530
Thailand
Tel. 66-2-9884525
Fax 66-2-9884529

Hermes-Epitek Singapore
20 Jalan Afifi, #05-05
cisco centre
Singapore 409179
Tel. 65-8414366
Fax 65-8434119

33-4-76906102 ASMLBoise
33-4-76906103 1081 txchange Street

Boise, Idaho 83716
Tel. (208) 342-8757
Fax (208) 342-8813

Aziä

U.S.A.
Tel.
Fax

ASML Agenten

Hantech co Ltd.
3F1. Kwangmyoung Plaze
Yatap-Dong, 382-8
Pundang-Ku, Kyoungki-Do
Korea 463-070
Tel. 82-3427086562
Fax 82-3427086564

Hermes-Epitek Taiwan
ia creation Road 1
Science Based Industrial Park
Hain-chu city
Taiwan R.e.c.
Tel. 886-3-5790022
Fax 886-3-5790011

Nissei Sangyo SIMCO co. Ltd.
24-14, Nishi-Shimbashi, Simco House
1-chome 14 Bhawani Kunj
Minato-Ku Behind Sector 0
Tokyo, 105 Poket II Vasant Kunj
Japan New Delhi - 110070
Tel. 81 -3-3504-7437 India
Fax 81-3-3504-7824 Tel. 91-11-6890211

Fax 91-11-6897965
Silicon International Ltd.
Unit 303, Four Seas Building
208-2 12 Nathan Road
Kowloon, Hong Kong
china
Tel. 852-23140586
Fax 852-23143S35

ASM Lithography Holding NV.
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Terminologie
Deep ultra violet (“DUV”)

Licht met eon golflengte van rand de 248 nanome-
ter. Licht met eon dergelijke golflengte wordt gege-
nereerd met een excimer laser.

Die

DRAM

Excimer laser

g-Iijn

leder deal van een wafer waarop Ben of meerdere
patronen afgebeeld worden in een fotolithogra-
fisch proces en dat, na verdere behandeling uitoin-
delijk resulteert in BBn of meerdere afgewerkte
Integrated circuits ofwel chips. Do die-grootte
wordt bepaald door do diameter van do lens die in
de fotolithografische apparatuur gebruikt wordt.

Dynamic Random Access Memory, een type geheu-
gon-Ic dat zijn inhoud verliest als de voodingsspan-
ning afgezot wordt.

Type laser dat gebruikt wordt am Iicht met eon
golflengte van 248 nanometer op to wekken en die
gebruikt wordt in DUV-fotolithografische systemon.

Licht met eon golflengte van rand de 425 nanome-
ter. Licht met eon dergeliike golflongto wordt gego-
nereerd met eon kwikbooglamp.

laag ontstaat. Deze wafer ondergaat diverse che-
mische beworkingen, waarna bet gehele procos
herhaald wordt voor eon andore patroonlaag. Hot
eindresultaat is eon complete I~.

Fotogevooligo laag
Oe wafer bevat eon laag van fotogevoelig materiaal
dat reageert met het ultraviolette licht van do step-
per en waarin de patroonlaag wordt aangebracht.

Resolutie

Reticle

Throughput

i-Iijn Water
Ucht met een galflengte van rand do 365 nanome-
ter. Licht meteon dergelijke golflengte wordt gego-
neroerd met eon kwikbaoglamp.

Ofwel lichtbron. Do lichtbron wordt gebruikt in eon
fatolithografisch proces am eon afbeelding van eon
masker in eon fotogovoolige laag aan to brengon.
Do lichtbron is eon kwikbooglamp in hot goval van
g-lijn- on i-lijn-belichtingstechnologie en eon oxci-
mer laser in hot geval van DUV-belichtingstechna-
logio.

Kwikbooglamp
Lichtbran voar gebruik in g-lijn- en i-lijn-fotolitho-
grafie.

Micron
Ofwel micrometer. Hot een-miljoonste deol van eon
motet hotgeon gelijk is aan hot duizendste deel
van eon millimeter.

Hot een-miljardsto deel van eon mete~hetgeen
gelijk is aan hot duizondste deel van eon micrame-
ter. Yield

Hot praductioprocos dat gobruik maakt van eon
Iichtbron am do afbeolding van eon patraanlaag op
eon reticle over to brengon op hot substraatmateri-
aal, afwel do wafer. Doze wafer heeft eon fotoge-
voelige laag waarin, na antwikkeling do patraon-

Resolutie is do hjnbreedte die door do fotolithagra-
fische apparaiuur op do wafer afgoboeld kan war-
den. De resolutie wordt bepaald door do golflongte
van hot gebruikte licht gedeeld door do numerieke
aperture van do lens vermonigvuldigd met eon con-
stante,

Fotomasker dat eon patroonlaag van eOn of moor-
dere ic’s bovat en welko gebruikt wordt in “stop
and repeat”-~s’afersxeppors. Eon roticle is door-
gaans ondordoel van eon reticle-set die alle lagen
van do to produceren ic bevat.

Hot aantal wafers dat kan worden goproduceerd
door eon waferstepper in eon bopaalde did.

Schijf, normaal gesproken van silicium, die gebruikt
wordt als substraat vaor do halfgeleiderfabricage.
Op do wafer wordt eon fotogovoolige Iaag aange-
bracht, waarin de patroonlaag wordt aangebracht.
Do wafers die momenteol gebruikt worden, bob-
ben eon doorsnede van 100mmtot 200mm.

Elektramagnetische xY-tafel die de wafer in de
stepper beweogt.

totolithografisch apparaat dat gobruikt wordt bij
do fabrikage van halfgeloiders. ten waferstepper
brengt do afboelding van een patroonlaag op hot
reside over op do fotogovoelige laag die op do
wafer is aangobracht. Dit gebeurt via eon afbeol-
dingslons met een verkleiningsfactor van 5. Do
wafer beweegt daarna naar eon nieuwe positie
waarna hot valgonde circuit op do wafer afgebeeld
wordt. Hier komt do naam “step and repeat-pro-
jectie-aligner vandaan, ofwel stepper.
Do belangrijkste eigorsschappen van eon wafer-
stepper zijn do kleinsso lijnbreedte die afgebeeld
kan warden, do nauwkourighoid waarmoe do
diverse lagen op elkaar warden geplaatst on do
hooveelheid circuits die per uur belicht kunnen
warden.

Hot aantal bruikbare circuits geproduceerd door
eon waTorstopper in hot algomeen gemoton per
uur.

Ic

Illuminator

Integrated circuit, afwel gointogreerd circuit, afwel
chip.

Waforstago

Wafersteppor

Nanometer

Fatolithogratio

ASM Lithography Holding NV.


