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Algemeen 
 
Onderstaand verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA” of de                  
“Vergadering”) van ASML Holding N.V. (“ASML” of de “Vennootschap”), gehouden op 25 april 2018, 
dient uitsluitend ter informatie en heeft niet het oogmerk volledig te zijn. Dit document bevat een verslag 
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 en handelt niet over 
gebeurtenissen na 25 april 2018. Dit verslag dient in samenhang gelezen te worden met de Agenda, 
inclusief Toelichting, voor deze AVA, het Integrated Report 2017, het jaarverslag opgenomen in het bij 
de US Securities and Exchange Commission (“SEC”) gedeponeerde Formulier 20-F van ASML over het 
boekjaar eindigend op 31 december 2017 en andere documenten die door ASML bij de SEC zijn 
gedeponeerd. ASML geeft geen garantie aangaande de volledigheid of juistheid van de in dit verslag 
opgenomen informatie en heeft geen enkele verplichting om in dit verslag opgenomen informatie te 
actualiseren of te corrigeren na publicatie. 
 
Verklaring met betrekking tot op de toekomst betrekking hebbende mededelingen 
 
Dit document bevat op de toekomst betrekking hebbende mededelingen, waaronder begrepen 
mededelingen met betrekking tot de verwachte planning met betrekking tot de ontwikkeling en marketing 
van de volgende generatie EUV systemen en de verwachte planning van leveringen van de volgende 
generatie EUV R&D en volume systemen, verwachte trends en vooruitzichten, en vooruitzichten, 
verwachting dat de vraag groot zal zijn, verwachting dat de vraag naar geavanceerde machines naar 
verwachting zal toenemen en ASML's verwachte terugverdiencapaciteit, verwachtingen met betrekking 
tot investeringen die nodig zijn voor de volgende generatie EUV systemen en de mogelijkheid om 
dezelfde lichtbron te gebruiken, en verwachte de mogelijkheid om de ontwikkeling van de volgende 
generatie EUV-machines uit de cashflows te financieren, de verwachting dat de lithografie intensiteit in 
de toekomst zal toenemen, de verwachting dat het “post-optics tijdperk” nog ver weg is en dat de 
ontwikkeling van de volgende generatie EUV systemen waarschijnlijk zal duren ASML tot ver in het 
volgende decennium, en dat EUV-machines geschikt zullen zijn voor gebruik tot 1 nm, de verwachting 
dat de fotonische chip en andere innovaties een positief effect zullen hebben op het totale volume van 
en de totale vraag naar lithografie en dat ASML niet verwacht dat geavanceerde chips in grote volumes 
zullen worden geproduceerd zonder het gebruik van lithografie, de verwacht wordt dat vacatures zullen 
worden ingevuld, verwachte financiële resultaten en trends, inclusief verwachte marges, inclusief de 
verwachting dat de marge zal verbeteren ten opzichte van de gerealiseerde marge van vorige, 
verwachte EUV marge en de totale marge in 2020 en de verwachting dat de marge in de komende jaren 
zal stijgen, aangenomen belastingtarieven, energiebesparingstargets, verwachte financiële resultaten 
en trends voor het boekjaar 2018, verwachte marge die kan zou kunnen worden gehaald in 2020, 
verwachting dat de vaste kosten per EUV systeem lager zullen zijn in de toekomst, de verwachting dat 
ASML een sterke learning curve zal doormaken (kostenreductie), dat de nieuwe EUV systemen een 
hogere waarde zullen hebben; en dat de service organisatie winstgevend zal worden als gevolg van het 
feit dat de garantie op EUV systemen verloopt, verwachte trends in de industrie, inclusief verwachte 
doorlopende groei in de memory chip markt, mededelingen met betrekking tot de liquiditeit van ASML 
en de mogelijkheid om R&D kosten te betalen en de nodige investeringen te doen om de doorlopende 
groei zeker te stellen, verwachte resultaten voor het tweede kwartaal, en verwachte trends in de 
business omgeving, geplande EUV leveringen in 2018 en productie capaciteit in 2019, het voornemen 
om overtollig kapitaal aan aandeelhouders terug te geven door middel van stabiel of groetend dividend, 
mededelingen met betrekking tot dividend en aandeleninkoop, inclusief dividendbeleid en het 
voornemen om aandelen in te kopen. 
 
Deze mededelingen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van woorden als “kunnen”, 
“zullen”, “zouden kunnen“, “zouden moeten”, “voorspellen”, “geloven”, “voorzien”, “verwachten”, 
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“plannen”, “schatten”, “voorspellen”, “potentieel”, “voornemens zijn”, “voortzetten”, “beogen”, “verbindt 
zich om te verzekeren” en varianten van deze woorden of vergelijkbare woorden. 
 
Deze mededelingen zijn geen historische feiten, maar zijn eerder gebaseerd op huidige verwachtingen, 
schattingen, aannames en voorspellingen ten aanzien van de business en onze toekomstige financiële 
resultaten en lezers zouden zich hier niet zonder meer op moeten baseren. Op de toekomst gerichte 
mededelingen bieden geen garantie voor toekomstige prestaties en brengen risico’s en onzekerheden 
met zich mee. Deze risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, economische 
omstandigheden, vraag naar producten en capaciteit binnen de halfgeleiderequipmentindustrie, 
wereldwijde vraag en gebruik van productiecapaciteit voor halfgeleiders, inclusief de invloed van 
algemene economische omstandigheden op het consumentenvertrouwen en de vraag naar de 
producten van onze klanten, concurrerende producten en prijzen, de invloed van productie-efficiëntie 
en capaciteitsbeperkingen, de prestaties van onze systemen, het voortdurende succes van 
technologische vooruitgang en de daarmee samenhangende snelheid van de ontwikkeling van nieuwe 
producten en acceptatie door klanten van nieuwe producten inclusief EUV, het aantal en de timing van 
EUV systemen dat naar verwachting geleverd zal worden en waarvoor omzet geboekt kan worden, 
daadwerkelijke EUV productie capaciteit, vertragingen in de productie en ontwikkeling van EUV 
systemen en volumeproductie door klanten, inclusief het voldoen aan vereisten op het gebied van 
ontwikkeling voor volumeproductie, de vraag naar EUV systemen en of dit voldoende is om te resulteren 
in utilisatie van EUV faciliteiten waarin ASML belangrijke investeringen heeft gedaan, de mogelijkheid 
om patenten te handhaven en intellectuele eigendomsrechten te beschermen, de uitkomst van 
rechtszaken met betrekking tot intellectuele eigendomsrecht met inbegrip van de huidige procedure 
tegen Nikon, beschikbaarheid van grondstoffen, kritische productie-uitrusting en gekwalificeerd 
personeel, handelsklimaat, wijzigingen in wisselkoersen, wijzigingen in belastingtarieven, beschikbare 
kasmiddelen en liquiditeit, mogelijkheid om onze schulden te herfinancieren, uitkeerbare reserves voor 
dividendbetalingen en aandeleninkoop en resultaten van het aandeleninkoopprogramma en overige 
risico’s zoals aangegeven in de risicoparagraaf in ASML’s jaarverslag op Form 20-F en overige bij de 
U.S. Securities and Exchange Commission gedeponeerde stukken. Deze op de toekomst betrekking 
hebbende mededelingen worden slechts gedaan per de datum van de AVA. Wij hebben geen enkele 
verplichting om in dit verslag opgenomen informatie te actualiseren of te corrigeren na publicatie als 
gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. 
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1. Opening 
 
De Voorzitter opent de Vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
 
Namens de Directie zijn aanwezig de heren Wennink, Van den Brink, Nickl, Van Hout en Schneider-
Maunoury. Namens de Raad van Commissarissen zijn aanwezig de dames Aris, Smits-Nusteling en 
Van der Meer Mohr en de heren Grose, Schwalb, Stork en Ziebart.  
 
Mevrouw Kelly wordt welkom geheten wiens benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen op de 
agenda staat. 
 
Tevens worden de heren Dassen en Fouquet welkom geheten, wiens benoeming tot lid van de Directie 
ook zal worden behandeld vandaag. 
 
De Voorzitter meldt verder dat gebleken is dat aan de wettelijke en statutaire vereisten met betrekking 
tot het oproepen van de AVA is voldaan en dat de benodigde bescheiden op de plaatsen als 
voorgeschreven volgens de wet en de statuten ter inzage hebben gelegen, alwaar eenieder daarvan 
kennis heeft kunnen nemen, zodat de vergadering rechtsgeldig bijeen is geroepen en bevoegd is tot het 
nemen van besluiten over de in de agenda opgenomen voorstellen. 
 
De heer Kleipool, kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, treedt op als secretaris van de 
vergadering en zal de stemprocedure begeleiden.  
 
In overeenstemming met de Corporate Governance Code is ook de heer van Delden van KPMG, de 
externe accountant van de Vennootschap, aanwezig op de vergadering. 
 
Hierna gaat de Voorzitter over tot behandeling van de punten die voor deze vergadering op de agenda 
staan. 
 
2. Overzicht van de activiteiten, de financiële situatie en de activiteiten op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Vennootschap (Discussiepunt) 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Wennink voor het geven van een toelichting op de activiteiten 
in het jaar 2017 en de stand van zaken bij ASML. 
 
De heer Wennink begint zijn presentatie met een overzicht van het jaar 2017, waarin een recordomzet 
van EUR 9,05 miljard werd behaald (een groei van 33% ten opzichte van 2016); dit inclusief een omzet 
van EUR 2,7 miljard op het gebied van services en opties. De brutomarge bedroeg 45%, de winst EUR 
2,12 miljard (een groei van 44% ten opzichte van 2016) en de winst per aandeel EUR 4,93. 
De heer Wennink vervolgt met de mededeling dat op het gebied van EUV-technologie momenteel een 
productiviteit van 125 wafers per uur wordt gehaald. De focus zal nu verschuiven naar het verder 
verbeteren van de beschikbaarheid van het systeem voor de klanten van ASML. 
In DUV is er een toename van 21% ten opzichte van vorig jaar en ook op het gebied van holistische 
lithografie is er sterke groei.  
 
In 2017 is een belangrijke strategische overeenkomst gesloten met onze partner Carl Zeiss, waarbij 
ASML een 24,9%-belang heeft genomen Carl Zeiss SMT, een belangrijke toeleverancier van ASML. Dit 
is belangrijk omdat het een versterking is van de strategische partnership en het de basis vormt voor 
een onderzoeks- en ontwikkelingstraject om de volgende generatie EUV machines te ontwikkelen en 
naar de markt te brengen. Dat zal naar verwachting in de tweede helft van het volgende decennium zijn, 
maar de eerste onderzoeks- en ontwikkelingsorders zijn al binnen. Het is de verwachting dat de eerste 
van die R&D systemen worden verscheept in het begin van 2021, waarbij de vroege volume systemen 
naar verwachting in 2023 en 2024 zullen worden geleverd.   
 
De capital return bedroeg vorig jaar EUR 1,1 miljard, waarvan ongeveer de helft door middel van inkoop 
van aandelen en de andere helft via dividend. De inkoop is iets lager dan het ander zou zijn geweest 
omdat het inkoopprogramma is gepauzeerd met het oog op de acquisitie van het belang in Carl Zeiss. 
 
Klanten hebben in 2017 en eerste kwartaal 2018 duidelijk laten zien vertrouwen te hebben in EUV. In 
2017 heeft ASML voor het eerst meer dan EUR 1 miljard omzet behaald op EUV (EUR 1,1 miljard). In 
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2018 staat de levering van 20 EUV-systemen gepland en in 2019 is er capaciteit om dit te verhogen 
naar 30 EUV-systemen. 
 
De product strategie van ASML is door de jaren heen, door de acquisitie van onder meer Brion en HMI, 
ontwikkeld van het leveren van een scanner naar het leveren van een oplossing voor het hele 
“patterning” proces, waarbij meet- en inspectieapparatuur bijdragen aan het optimaliseren van het 
productieproces van een chip. Dit is wat ASML noemt de holistische visie van hoe de klant om moet 
gaan met het kleinste patroon op een chip. Dat betekent dat de Yieldstar machine, de HMI-machine, 
het DUV en het EUV-systeem naadloos moeten gaan samenwerken en dat doen ze. Dat is met name 
belangrijk voor de nieuwste generatie chips. 
 
De uitdaging is om de juist gekwalificeerde mensen aan te trekken. Aan het eind van het eerste kwartaal 
in 2018 werkten er 20.265 FTE bij ASML.  
 
In 2017 is er met name een sterke toename geweest van Installed Base Management (upgrades en 
service). Daarnaast valt op dat in 2017 de markt voor geheugenchips bijna is verdubbeld en die trend 
zet zich naar verwachting voort in 2018. De marge op EUV-systemen in 2017 was nog negatief hetgeen 
een drukkend effect heeft op de overall marge van 45% die is gerealiseerd in dat jaar. ASML verwacht 
dat een marge van 40% gerealiseerd kan worden in 2020. Deze verwachting is gestoeld op een aantal 
factoren, namelijk dat het aantal te produceren EUV-systemen zal stijgen waardoor de vaste kosten per 
systeem dalen, dat ASML een sterke learning curve doormaakt (kostenreductie), dat de nieuwe EUV-
systemen een hogere waarde hebben en dat de serviceorganisatie winstgevend zal worden doordat de 
EUV-systemen uit de garantie lopen. De R&D kosten zijn gestegen met 125 miljoen ten opzichte van 
2016.  
 
ASML staat er uitermate goed voor waar het gaat om solvabiliteit en liquiditeit en is in staat om de 
onderzoek- en ontwikkelingskosten te betalen en noodzakelijke investeringen te doen om verdere groei 
van het bedrijf te bewerkstelligen.  
 
De heer Wennink geeft een korte terugblik op het eerste kwartaal van 2018 en blikt vooruit op het tweede 
kwartaal van 2018. De omzet is iets boven de verwachting van de analisten uitgekomen op EUR 2.285 
miljoen, met een brutomarge van 48,7% en een operationele marge van 28,1%. Het netto-inkomen als 
percentage van de omzet bedroeg 23,6% en er was een boekingswaarde van EUR 2,4 miljard. De 
marge valt hoger uit door een iets gewijzigde mix van producten. In het tweede kwartaal zal de omzet 
naar verwachting stijgen naar tussen de EUR 2,5 miljard en EUR 2,6 miljard, met inbegrip van EUR 600 
miljoen aan EUV omzet en een bruto marge van ongeveer 45%. De R&D kosten zullen iets stijgen in 
het tweede kwartaal als gevolg van de boeking van 4 High NA orders en 8 opties op vroege volume 
High NA systemen. 
 
Afsluitend geeft de heer Wennink aan dat ASML in zijn geheel voldoet aan de nieuwe Corporate 
Governance Code. Er is een volledige review gedaan van de corporate governance structuur en de 
interne processen. Daarnaast zijn de reglementen voor de Directie en de Raad van Commissarissen 
aangepast om te voldoen aan de nieuwe Corporate Governance Code. 
 
Daarna geeft de Voorzitter de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De heer Stevense, Stichting Rechtsbescherming Beleggers ("SRB"), heeft een aantal vragen. De heer 
Stevense vraagt of er dieper ingegaan kan worden op de manier waarop ASML in staat zal zijn om de 
ontwikkeling van de nieuwe machines te financieren met het oog op het feit dat de marge op EUV-
machines lager is.  
Daarnaast constateert de heer Stevense dat de immateriële activa 61% van de boekwaarde 
vertegenwoordigen, hetgeen volgens hem aan de forse kant is. Ook wordt gevraagd hoe ASML mogelijk 
dalend vertrouwen vanuit de markt managet. Tevens wenst hij een nadere toelichting op de stand van 
zaken met betrekking tot de juridische procedure tegen Nikon waarin ASML samen met Zeiss is 
betrokken. Afsluitend wordt de vraag gesteld op welke wijze wordt gewaarborgd dat het aantal 
verschillende nationaliteiten binnen ASML niet leidt tot misverstanden.  
 
De heer Wennink antwoordt dat de vooruitzichten ten aanzien van de markt en de groei daarvan in de 
toekomst positief zijn. De vraag naar geavanceerde machines zal naar verwachting toenemen. Om die 
reden is er geen zorg over de terugverdiencapaciteit van ASML. 
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Voor een antwoord op de vraag over de winstmarge op de huidige generatie EUV-machines verwijst de 
heer Wennink naar de eerder gevoerde discussie. Daarnaast wordt voor wat betreft de nieuwe generatie 
EUV-machines opgemerkt dat een belangrijk deel van de investeringen niet meer hoeven te worden 
gedaan aangezien in de nieuwe generatie EUV-machines dezelfde lichtbron zal worden gebruikt als in 
de huidige EUV-machines. Verder zijn er met Zeiss afspraken gemaakt over een rendement op de 
investeringen die ASML op dit moment doet in Zeiss in verband met de ontwikkeling van de nieuwe 
generatie EUV-machines, hetgeen naar verwachting een gunstig effect zal hebben op de winstmarge 
op deze nieuwe generatie EUV machines.  
De ontwikkeling van de volgende generatie EUV-machines kan ruim worden gefinancierd uit de 
kasstromen. Ook is er voldoende vertrouwen vanuit de markt, hetgeen blijkt uit de orders die ASML 
heeft ontvangen voor de nieuwe generatie EUV-machines.   
De waarde van de immateriële activa kan verklaard worden door de overnames die zijn gedaan. Ook 
indien de balans met die immateriële activa wordt gecorrigeerd staat er nog steeds een zeer solvabel 
bedrijf. 
De juridische geschillen zijn beschreven in de jaarrekening. De procedure tegen Nikon is zeer complex 
en zal naar verwachting lang duren. ASML kan helaas geen verdere uitspraken doen over een zaak die 
onder de rechter is.   
Voor wat de betreft de diversiteit geeft de heer Wennink aan dat dit inderdaad een uitdaging is. Daarbij 
wordt wel opgemerkt dat meer dan 80% van de mensen binnen ASML een universitaire opleiding heeft, 
waarbij die opleiding veelal Engelstalig was. Als gevolg daarvan zijn de werknemers binnen ASML in 
staat zich erg goed uit te drukken in het Engels, wat ook de voertaal binnen ASML is. De nadruk ligt 
vooral op programma’s om mensen zich de manier van werken binnen ASML snel eigen te kunnen laten 
maken.  
 
De heer Langeveld, particulier aandeelhouder,  heeft een aantal vragen. De eerste vraag betreft de 
transitie naar 7nm en verder. Volgens LAM Research en Applied Materials zal hun intensiteit in de 
toekomst in de totale Wafer Fab Equipement markt groter zijn dan de lithografie intensiteit in deze markt. 
Hoe ziet ASML dat? 
Daarnaast vraagt de heer Langeveld wat de visie is van ASML in het post-optics tijdperk. Vervolgens 
wordt de vraag gesteld wanneer de marges op EUV vergelijkbaar zullen zijn met de marges op de DUV-
systemen. Als laatste wordt gevraagd hoe lang de ‘ruling’ onder de Innovatie box nog loopt en hoe 
ASML de ontwikkeling van de belastingdruk ziet in de komende 5 jaar. 
 
De heer Wennink antwoordt dat de intensiteit op de Wafer Fab Equipment markt verschilt per segment. 
In zijn geheel bezien zal lithografie intensiteit naar verwachting in de toekomst toenemen.  
 
De heer Van den Brink beantwoordt de tweede vraag van de heer Langeveld welke betrekking heeft op 
het post-optics tijdperk. De heer Van den Brink geeft aan dat het post-optics tijdperk nog erg ver weg 
is. De ontwikkeling van de nieuwe generatie EUV-machines brengt ons waarschijnlijk tot ver in het 
volgende decennium. Met alle EUV technieken, zoals bijvoorbeeld double patterning, zijn de nieuwe 
generatie EUV-machines te gebruiken tot 1nm. Wat daarna komt is momenteel nog niet te zeggen. Voor 
het komende decennium zal de focus liggen op het terugbrengen van het aantal lagen door met een 
kleinere resolutie af te beelden en op het verhogen van de doorvoer (throughput) om de kosten van 
productie te reduceren. 
 
De heer Nickl beantwoordt de derde en vierde vraag van de heer Langeveld. De heer Nickl geeft aan 
dat als gevolg van de mix van verkochte producten de marge per kwartaal kan variëren. Maar over het 
hele jaar bezien is de verwachting dat de marge zal verbeteren ten opzichte van de marge van vorig 
jaar. Afhankelijk van het behalen van de technologische doelstellingen en de vraag, zou het mogelijk 
moeten zijn om rond 2020 een EUV bruto marge van ongeveer 40% te realiseren. Dit zou ASML op een 
totale bruto marge van boven de 50% brengen, hetgeen de milestone is voor het jaar 2020. ASML heeft 
er vertrouwen in dat de marge in de komende jaren zal blijven stijgen. 
Voor wat betreft de Innovatie box, merkt de heer Nickl op dat er meerdere landen zijn met een 
vergelijkbaar belastingsysteem, waarmee innovatie wordt gestimuleerd. In Nederland is de Innovatie 
box vorig jaar aangepast. ASML heeft een overeenkomst voor 7 jaar hetgeen het model ondersteunt 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat er in 2020 een belastingtarief van 14% zal zijn. Voor de volledigheid 
merkt de heer Nickl op dat meer dan 80% van de winst van ASML in Nederland wordt belast. Tot slot 
wijst de heer Nickl op het feit dat voor elke baan binnen ASML er 3 tot 4 worden gecreëerd binnen onze 
leveranciersketen.     
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Er wordt een vraag gesteld door de heer Jorna van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB). Hij 
merkt op dat de TU/e bezig is met de ontwikkeling van de fotonische chip en stelt de vraag of de 
machines van ASML de markt kunnen voorzien van fotonische chips. Zijn tweede vraag heeft betrekking 
op hoe sterk de pricing power is op het gebied van EUV, aangezien de concurrenten van ASML geen 
vergelijkbaar product kunnen aanbieden. Ten derde wordt de vraag gesteld of de afweging goed 
gemaakt kan worden tussen enerzijds het investeren in de nieuwe generatie EUV-systemen, waarbij 
men anderzijds zou kunnen inschatten dat dit geen massaproductie systeem zal worden. Ten vierde 
stelt de heer Jorna de vraag of het mogelijk is om de productiecapaciteit van de EUV-systemen verder 
te verhogen. Als laatste vraagt de heer Jorna in hoeverre de geruchten juist zijn dat de chipindustrie 
over zijn hoogtepunt heen is.  
 
De heer Van den Brink beantwoordt de vraag met betrekking tot de fotonische chips. Onze klanten 
praten over verschillende technieken om de systeemperformance verder op te voeren. ASML is van 
mening dat voor elke innovatie de technologie van ASML vereist is. De fotonische chip en andere 
innovaties zullen naar verwachting een positieve uitwerking hebben op het totale volume en de totale 
vraag naar lithografie. ASML verwacht niet dat geavanceerde chips in grote volumes zullen worden 
geproduceerd zonder de toepassing van lithografie.  
Verder geeft de heer Van den Brink aan dat de prijs voor de EUV systemen niet het gevolg is van de 
pricing power van ASML, maar van het rationaliseren van de meerwaarde van die systemen voor onze 
klant. 
 
De heer Wennink sluit daarbij aan door aan te geven dat bij de prijsstelling altijd wordt gekeken naar 
het kostenvoordeel voor de klant. De prijs van de systemen van ASML is altijd op deze wijze berekend.  
Vervolgens geeft de heer Wennink aan dat de belangrijkste manier om de productiecapaciteit binnen 
ASML te vergroten, het verkorten van de doorlooptijd van de productie van de EUV-systemen is.  
De heer Wennink geeft aan dat er nog steeds een cyclus zal zijn in de markt. Op de korte termijn is er 
in bepaalde segmenten wellicht een overcapaciteit, maar op de middellange en langere termijn is de 
vraag naar verwachting sterk, waarbij deze verwachting wordt ondersteund door uitingen van onze 
klanten die aangeven meer te willen investeren in systemen voor 7nm en 5nm. De reden daarvoor is 
het feit dat hun klanten op hun beurt aangeven een groot toepassingsbereik te zien voor die chips. 
 
Mevrouw Rijke, Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), constateert dat ASML 
een energiebesparingstarget heeft van 10% in 2020, waarbij 2015 is gebruikt als referentiejaar. In 2016 
en 2017 heeft ASML een besparing bereikt van 35,1TJ en 48,8TJ, maar in het Integrated Report is 
opgenomen dat het energieverbruik van de eigen operatie juist is toegenomen ten opzichte van het 
niveau van 2015. Gezien het feit dat 2020 niet ver meer weg is, stelt mevrouw Rijke de vraag in hoeverre 
ASML er vertrouwen in heeft dat de energiebesparingstarget van 10% ten opzichte van 2015 zal worden 
behaald, ook met het oog op de groei die op dit moment wordt waargenomen. Daarnaast wordt de vraag 
gesteld of ASML al heeft gekeken naar energiebesparingstargets na 2020. Ten slotte wordt de vraag 
gesteld in hoeverre ASML geïnformeerd is omtrent de betaling van een ‘living wage’ (behoorlijk loon) 
dieper in haar leveranciersketen en of ASML een rol voor haarzelf ziet om dit element op de agenda te 
zetten bij de RBA of door dit als een element op te nemen in de gedragscode voor haar toeleveranciers. 
 
De heer Wennink legt uit dat de target inderdaad 10% is in 2020, maar dat in absolute termen het 
energieverbruik zal stijgen als gevolg van het feit dat de EUV-systemen meer energie gebruiken. Dat is 
inherent aan het ontwerp omdat bij EUV-systemen een krachtige CO2 laser wordt gebruikt om EUV licht 
te genereren. Daarentegen draagt het EUV-systeem in grote mate bij aan de totale energiebesparing 
als gevolg van het feit dat de chips die met de EUV-systemen worden gemaakt aanzienlijk minder 
energie zullen gebruiken. Daarnaast is ASML in de nieuwe ontwerpen aan het kijken in hoeverre het 
energieverbruik van de nieuwe EUV-systemen kan worden gereduceerd. Daarnaast focust ASML zich 
op het behalen van haar target van 100% duurzame energie in 2020 en op dit moment zitten we op 
72%. Bij het inkopen van duurzame energie wordt er ook zeker gesteld dat de benodigde certificaten 
aanwezig zijn. En hoewel een stijgend verbruik niet kan worden vermeden, heeft ASML wel een stevige 
bijdrage geleverd door de focus op duurzame energie. 
Daarnaast is ASML bezig met het bepalen van de targets na 2020. Daarbij zal met name gekeken 
worden naar de aandachtsgebieden zoals die zijn geformuleerd binnen de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en zal aansluiting worden gezocht bij de strategie 
van ASML. Daarbij zal ASML zich naar waarschijnlijkheid in de periode 2020 – 2025 richten op de 5 
belangrijkste aandachtsgebieden, te weten (i) kwaliteit van onderwijs, (ii) behoorlijk werk en 
economische groei, (iii) innovatie in de industrie en infrastructuur, (iv) verantwoordelijk verbruik en 
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productie en (v) klimaat. De targets zullen worden vastgesteld door de Directie en zullen besproken 
moeten worden met het senior management. 
Met betrekking tot de ‘living wage’ merkt de heer Wennink op dat dit een belangrijk aandachtspunt is in 
onze leveranciersketen en een vast onderdeel is van de audits die worden uitgevoerd bij de 
toeleveranciers. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de audit die door ASML wordt uitgevoerd. 
Daarnaast is het belangrijk voor ASML dat haar toeleveranciers de gedragscode van de RBA 
onderschrijven, waarin het concept van de ‘living wage’ is ondervangen. Het inzicht van ASML in haar 
leveranciersketen houdt niet op bij tier 1, maar gaat verder tot tier 2 en 3 en soms zelfs 4. Dit hangt af 
van het onderdeel dat ASML koopt. Maar de technologie en producten die ASML inkoopt zijn nagenoeg 
altijd ontwikkeld en geproduceerd in landen die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties onderschrijven. Daarnaast is het voor toeleveranciers van ASML geen probleem om 
de gedragscode van de RBA te onderschrijven, aangezien dit veelal al onderdeel is van hun eigen 
duurzaamheidsstrategie.     
 
De heer Jansen, particulier aandeelhouder, stelt de vraag in hoeverre de informatica een rol heeft in de 
ontwikkelingen binnen ASML. 
De heer Van den Brink antwoordt dat de ontwikkeling van de systemen binnen ASML een combinatie 
is van vele disciplines, waar informatica er een van is. In de recente jaren is ASML bezig geweest met 
het verder uitbouwen van de toepassing van software in het productieproces. Er is binnen ASML een 
sterke ontwikkeling die plaatsvindt in de Verenigde Staten en in China, waarbij door middel van 
automatisering de productie van een chip kan worden gesimuleerd. Hierdoor is er een toename aan 
software. De juiste integratie van de software in de hardware is daarbij van essentieel belang.  
 
De heer Spanjer, particulier aandeelhouder, constateert dat ASML op dit moment zeer veel 
openstaande vacatures heeft en vraagt hoe het komt dat er zo veel vacatures zijn en waarom die niet 
ingevuld worden.  
 
De heer Wennink geeft aan dat er inderdaad behoefte is aan mensen, maar dat het aantal sollicitaties 
dat ASML wereldwijd ontvangt een veelvoud is van het aantal mensen dat nodig is. Het is dan ook 
belangrijk om selectief te zijn. Daarnaast stelt de heer Wennink vast dat mensen naar ASML komen   
voor het uitdagende werk en dat het verloop zeer laag is. ASML heeft er, gezien de reputatie van het 
bedrijf, alle vertrouwen in dat de vacatures die vervuld moeten worden ook vervuld zullen worden.  
 
De heer Van Leij, particulier aandeelhouder, stelt vast dat China heeft aangekondigd de komende 20 
jaar de nadruk te gaan leggen op het opbouwen van een semiconductor industrie. Hij vraagt hoe ASML 
die ontwikkeling ziet en wat de positie daarin is. Ten tweede wordt gevraagd in hoeverre ASML 
gehouden is om intellectueel eigendom dat in China wordt ontwikkeld, te delen. 
 
De Voorzitter geeft aan dat het niet juist is dat ASML kennis of intellectueel eigendom moet delen, 
hetgeen door de heer Wennink wordt bevestigd. Verder geeft de heer Wennink aan dat het de 
verwachting is dat de Chinese overheid de komende jaren USD 200 miljard gaat investeren in de 
industrie en dat ASML daar significant in participeert. Van de 15 nieuwe fabrieken die wereldwijd worden 
gebouwd, worden er 7 gebouwd in China. En ASML participeert in alle 7. Het is zeker dat China wil 
investeren in lithografie, maar het is nog niet zeker hoe snel men dit wil gaan doen.  
 
Vervolgens geeft de heer Jorna van de VEB nog aan een vraag te hebben. Er wordt aangegeven dat 
ASML de mindere jaren heeft kunnen doorstaan als gevolg van haar flexibele schil. De omvang van die 
flexibele schil lijkt nu minder te worden. De heer Jorna vraagt hoe ASML dit voor de toekomst ziet, met 
name indien de markt voor ASML terugloopt. Daarnaast vraagt de heer Jorna naar de achtergrond van 
het feit dat ASML geen inzicht meer geeft in de orderportefeuille.  
 
Met betrekking tot het flexibele model merkt de heer Wennink op dat die flexibiliteit er nog steeds is en 
dat 80% van onze cost of goods in de leveranciersketen zit. Ook bedraagt het aantal flexibele krachten 
nog steeds ongeveer 20% van het totale bestand.  
Voor wat betreft de orderportefeuille wordt aangegeven dat gelet op het karakter van de semiconductor 
industrie, waarin het aantal klanten beperkt is, openbaar making van de order portefeuille het risico 
bevat dat de financiële markt daar conclusies uit trekt die niet gerechtvaardigd zijn omdat de achtergrond 
niet wordt begrepen. Dit zorgt voor volatiliteit in de markt, wat niet in het belang is van ASML of haar 
aandeelhouders. Om die reden wordt de orderportefeuille niet openbaar gemaakt. 
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De Voorzitter constateert dat op dit moment alle vragen geadresseerd en beantwoord zijn.    
 
Daarna geeft de Voorzitter het woord aan de heer Kleipool.  
 
De heer Kleipool deelt mede dat het totaal aantal uitstaande aandelen op de registratiedatum voor deze 
AVA 431.464.751 aandelen bedroeg, waarvan 4.906.688 aandelen door de Vennootschap worden 
gehouden als treasury aandelen. Het aantal uitstaande gewone aandelen waaraan stemrecht 
verbonden is bedroeg dan ook 426.558.063 aandelen. Omdat één gewoon aandeel recht geeft op 9 
stemmen, geeft het voornoemde aantal aandelen recht op 3.839.022.567 stemmen. De heer Kleipool 
vervolgt met de mededeling dat uit de telling is gebleken dat bij aanvang van de vergadering 2.323 
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 
325.123.695 aandelen, hetgeen een kapitaal van EUR 29.261.132,55 vertegenwoordigt en recht geeft 
op 2.926.113.255 stemmen. De heer Kleipool voegt daaraan toe dat het voorgaande betekent dat 
76,22% van het geplaatste aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. De heer Kleipool meldt 
verder dat één klant-aandeelhouder, Intel, in het kader van het ASML Customer Co-Investment Program 
(CCIP) vertegenwoordigd is op deze AVA, maar op grond van het CCIP niet gerechtigd is te stemmen 
ten aanzien van de punten die op de agenda staan. 
 
Tot slot deelt de heer Kleipool de vergadering mede dat alle stempunten kunnen worden aangenomen 
met een gewone meerderheid van stemmen, aangezien meer dan de helft van het totaal uitstaand 
aandelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is. 
 
De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van agendapunt 3. 
 
3.   Bespreking van de implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 

(Discussiepunt) 
 
De Voorzitter geeft aan dat ASML na een grondige evaluatie van mening is volledig te voldoen aan de 
Nederlandse Corporate Governance Code en refereert daarbij aan de presentatie die de heer Wennink 
eerder heeft gegeven. De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en sluit dit agendapunt af.  
 
Daarna gaat de Voorzitter verder met de behandeling van agendapunt 4. 
 
4a.   Bespreking van de implementatie van het Beloningsbeleid voor de Directie 

(Discussiepunt)  
 
De Voorzitter deelt mede dat de implementatie van het beloningsbeleid in 2017 een afzonderlijk 
discussiepunt is dat voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening wordt besproken. Hij 
benadrukt dat dit het huidige beloningsbeleid betreft. De Voorzitter geeft het woord aan de heer 
Schwalb, voorzitter van het Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen, voor het geven 
van een nadere toelichting op dit onderwerp. 
 
De heer Schwalb presenteert de belangrijkste elementen van de implementatie van het beloningsbeleid 
in 2017, gebaseerd op het beloningsbeleid dat tijdens de AVA in 2017 door de aandeelhouders is 
goedgekeurd en dat per 1 januari 2017 van kracht is geworden.  
 
Het basissalaris is in het afgelopen jaar niet verhoogd. Er is over 2017 een korte termijn variabele 
beloning uitbetaald ter hoogte van circa 91% van het maximum, hetgeen 89% bedraagt van het 
basissalaris. Er waren 5 targets gesteld die elke voor 20% meetelden: kwalitatieve prestatie criteria 
bestaande uit de Technology Leadership Index en marktpositie waarbij een target is behaald tussen 
target en maximum en een op maximaal prestatie niveau. Daarnaast zijn er drie financiële targets, te 
weten de EBIT marge, de EUV leveringen en de free cash flow. Bij de eerste en de laatste is maximaal 
gepresteerd en bij de tweede is op target gepresteerd. In het Integrated Report 2017 zijn de financiële 
prestatiemaatstaven voor 2018 opgenomen. Deze zijn hetzelfde als het voorgaande jaar, te weten de 
EBIT marge, de EUV leveringen en de free cash flow.    
 
Ten aanzien van de lange termijn variabele beloning geldt dat deze gebaseerd is op het voorgaande 
beloningsbeleid omdat de score over de prestatieperiode 2015-2016-2017 75% van het maximum 
bedroeg. Om die reden is ‘shareholder return’ ook niet opgenomen, wat wel een onderdeel is van het 
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nieuwe beloningsbeleid. Het nieuwe beloningsbeleid is voor de eerste keer toegepast op de lange 
termijn variabele beloning over 2018, ten aanzien van de prestatieperiode 2018, 2019 en 2020.  
Onder het voorgaande beloningsbeleid waren er drie prestatiecriteria, te weten een kwalitatieve target, 
relatieve ROAIC en een kwalitatieve target, bestaande uit een combinatie is van Sustainability en 
Technology Leadership Index. ASML is vierde worden in de peer group voor wat betreft ROAIC, wat 
een score van 63% heeft opgeleverd; ten aanzien van de kwalitatieve target is een score van circa 94% 
van het maximum behaald. Dit resulteert in een totaal score van 69% van het maximum. De Raad van 
Commissarissen heeft , gelet op de resultaten van het bedrijf gedurende de afgelopen 3 jaar, gebruik 
gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid en het uitkeringspercentage vastgesteld op 75% van het 
maximum.  
 
Na deze presentatie geeft de Voorzitter de aandeelhouders de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Er worden geen vragen gesteld. 
 
Daarna gaat de Voorzitter verder met de behandeling van agendapunt 4b. 
 
4b. Voorstel tot vaststelling van de overeenkomstig de Nederlandse wet opgestelde 

jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2017 (Stempunt) 
 
De Voorzitter meldt dat ASML over 2017 wederom twee jaarrekeningen heeft opgesteld, één volgens 
de US GAAP regels en één gebaseerd op IFRS en de Nederlandse wet. De jaarrekening gebaseerd op 
IFRS en de Nederlandse wet is de statutaire jaarrekening, die nu ter vaststelling wordt voorgelegd. De 
jaarrekening en het bestuursverslag hebben ter inzage gelegen ten kantore van de vennootschap. 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer van Delden, de externe accountant van KPMG, die kort 
verslag doet van de audit activiteiten die KPMG heeft uitgevoerd voor ASML in 2017.  
 
De heer Van Delden geeft aan dat zowel voor de US GAAP versie als de IFRS versie een goedkeurende 
verklaring is afgegeven door de accountant. De accountantsverklaring met betrekking tot US GAAP 
bevat tevens een oordeel over de effectiviteit van de interne controle rondom de totstandkoming van 
die jaarrekening. Er wordt een aantal elementen specifiek genoemd. Ten eerste merkt de heer Van 
Delden op dat als gevolg van de grote mate van centralisatie van werkzaamheden het mogelijk is voor 
het Nederlandse team van KPMG om vanuit Veldhoven nagenoeg de hele groepsaudit te kunnen 
verrichten. Ten tweede wordt er gerefereerd aan de key audit matters die veel aandacht krijgen in de 
accountantsverklaring, namelijk omzetverantwoording en Zeiss. Op deze twee punten is ook specifiek 
gerapporteerd aan de Audit Committee en de Raad van Commissarissen. 
 
De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De heer Stevense, SRB, vraagt de heer van Delden om nader in te gaan op het gebruik van specialisten 
in het proces. Daarnaast vraagt de heer Stevense hoe de kwantitatieve kant van de procedure tussen 
ASML en Nikon wordt ingeschat.  
 
De heer van Delden beantwoordt dat in het gehele controle proces gebruik gemaakt wordt van 
specialisten, zowel intern als extern. Voor wat betreft grote juridische kwesties wordt gesproken met 
interne legal counsel, maar ook met externe advocaten. Deze informatie wordt meegenomen in de 
oordeelsvorming van de accountant.  
Voor wat betreft de kwantitatieve kant van de procedure tussen ASML en Nikon, merkt de heer Van 
Delden op dat er in dat geval in de eerste plaats een schatting moet worden gemaakt van de 
waarschijnlijkheid dat een bedrag zal moeten worden betaald en er vervolgens een redelijke inschatting 
zal moeten worden gemaakt van het daadwerkelijke bedrag. Op dat punt onderschrijft de accountant 
de positie van de Directie zoals dat is verwoord in het 2017 Integrated Report.  
 
De heer Spanjer vraagt in welke landen de heer Van Delden fysiek aanwezig is geweest in het kader 
van de uitvoering van zijn werkzaamheden.  
 
De heer Van Delden geeft aan dat vanuit Veldhoven er zicht is op alle systemen wereldwijd gezien de 
gecentraliseerde manier waarop ASML georganiseerd is en dat hij in Korea en Taiwan is geweest. Daar 
heeft hij gesproken met lokaal management en de lokale auditors. Het komende jaar zullen China en 
de Verenigde Staten worden bezocht. 
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Er wordt een vraag gesteld door de heer Jorna van de VEB. Hij vraagt in hoeverre de accountant de 
aandeelhouders comfort kan geven dat de balans van ASML in orde is en dat de bezittingen ook 
daadwerkelijk aanwezig zijn.  
  
De heer Van Delden geeft aan dat er met zeer veel detail wordt gekeken naar de verantwoording van 
de omzet en de wijze waarop dit gebeurt. Daarnaast wordt er gekeken naar de jaarrekening als geheel 
en KPMG is van oordeel dat die een juist en getrouw beeld geeft.  
 
De heer Jorna vraagt vervolgens of de management letter dit jaar langer of korter was. 
 
De heer Van Delden geeft aan dat dit jaar de management letter van dezelfde omvang was. De zaken 
die daarin staan krijgen opvolging van het management, hetgeen het belangrijkste is. 
 
De Voorzitter constateert dat er geeft verdere vragen meer zijn en geeft het woord aan de heer Kleipool.  
 
Vervolgens legt de heer Kleipool de stemprocedure uit en wordt een proefstemming gehouden om het 
stemsysteem te testen. 
 
Na de proefstemming stelt de Voorzitter voor om het voorstel tot vaststelling van de statutaire 
jaarrekening in stemming te brengen en geeft hij het woord aan de heer Kleipool, die de stemprocedure 
begeleidt.  
 
Nadat de aandeelhouders hun stem hebben uitgebracht, deelt de heer Kleipool mede dat de stemuitslag 
als volgt is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als gevolg van het voorgaande stelt de Voorzitter vast dat het voorstel zoals vermeld onder agendapunt 
4b is aangenomen. 
 
Vervolgens gaat de Voorzitter over tot behandeling van agendapunt 4c. 
 
4c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap (Discussiepunt) 
 
De Voorzitter geeft aan dat dit agendapunt een discussiepunt betreft en geen stempunt. Het betreft de 
toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap. 
 
De Voorzitter geeft aan dat de Vennootschap ernaar streeft om jaarlijks een dividend uit te keren dat 
stabiel zal blijven of zal groeien. Voor een verdere toelichting op het reserverings- en dividendbeleid 
van de Vennootschap wordt verwezen naar de pagina’s 188 en verder van het 2017 Integrated Report 
gebaseerd op IFRS. 
 
De heer Jorna, VEB, vraagt in hoeverre het beleid van ASML met betrekking tot de inkoop van aandelen 
wordt beïnvloed door de hoogte van de beurskoers van dat moment.  
 
De heer Nickl geeft aan dat het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap in de laatste 10 
jaar consequent wordt doorgevoerd. Wel wordt er een splitsing gemaakt tussen dividenduitkeringen en 
aandelen inkoop. De reden daarvoor is dat het ASML flexibiliteit geeft. Zo heeft ASML in 2016 en 2017 

                                                 
1 Dit is een afgerond percentage als gevolg van het feit dat de resultaten worden weergegeven tot twee cijfers achter de 

komma. In de vergadering is 0,0036% van het totaal aantal stemmen tegen dit agendapunt uitgebracht. 

   

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.786.582.169  100%1 

Tegen 99.540  0% 

Onthouding  14.867.955   

Niet gestemd 124.563.591   

Totaal 2.801.549.664   
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de inkoop van aandelen op kunnen schorten in verband met de acquisitie van HMI en de investering in 
Carl Zeiss SMT. De heer Nickl geeft aan dat de inkoop van aandelen, ook bij een hogere koers, een 
goede manier is om terug te geven aan de aandeelhouders. Het aandeleninkoopprogramma van ASML 
bestaat uit een totaal bedrag dat beschikbaar is voor aandeleninkoop.  
 
Vervolgens stelt de heer Jorna de vraag of de heer Nickl van mening is dat bij de huidige beurskoers 
nog waarde wordt gecreëerd voor de aandeelhouder of dat de werkelijke waarde van de onderneming 
lager is dan de huidige beurskoers aangeeft.  
 
De heer Wennink geeft aan dat het niet aan de Directie is om te bepalen of de waarde van de 
onderneming boven of onder de huidige beurskoers ligt; dat is aan de markt en de beleggers. De Directie 
is gericht op het maximaliseren van waarde creatie voor ASML en onze klant en zo gelden te genereren 
die vervolgens weer uitgekeerd kunnen worden aan de aandeelhouders.  
 
De heer Spanjer vraagt welke instructies de opvolger van de heer Nickl meekrijgt voor wat betreft het 
voortzetten van het programma van de inkoop van aandelen. 
 
De heer Wennink beantwoordt dat het financiële beleid wordt voorbereid door de CFO, maar dat dit 
wordt besproken en uiteindelijk wordt vastgesteld door de gehele Directie. De benoeming van de heer 
Dassen heeft geen aanleiding om aan te nemen dat dit tot grote wijziging zal leiden in het beleid op dit 
punt.   
 
De Voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en rond het agendapunt af. Hij gaat vervolgens 
verder met de behandeling van agendapunt 4d. 
 
4d. Voorstel tot vaststelling van een dividend van EUR 1,40 per gewoon aandeel (Stempunt) 
 
De Voorzitter verwijst naar de eerder gevoerde discussie, aangezien dit punt al onder agendapunt 2 
aan de orde is gekomen.  
 
Omdat er geen vragen zijn, stelt de Voorzitter voor om te stemmen over het voorstel. De heer Kleipool 
verzoekt de aandeelhouders hun stem uit te brengen, en nadat dit is gebeurd, deelt hij mede dat de 
stemuitslag als volgt is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Voorzitter constateert dat het voorstel als vermeld onder agendapunt 4d met de vereiste 
meerderheid van stemmen is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 5a. 
 
5a.  Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Directie voor de uitoefening van 

hun functie in het boekjaar 2017 (Stempunt) 
 
De Voorzitter deelt mede dat in dit agendapunt wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de leden 
van de Directie voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2017. Hij geeft geen verdere 
toelichting, en biedt de aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Omdat er geen vragen zijn, stelt de Voorzitter voor om te stemmen over het voorstel. De heer Kleipool 
verzoekt de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Nadat dit is gebeurd deelt hij mede dat de 
stemuitslag als volgt is: 
 

                                                 
2 Dit is een afgerond percentage als gevolg van het feit dat de resultaten worden weergegeven tot twee cijfers achter de 
komma. In de vergadering is 0,0006% van het totaal aantal stemmen tegen dit agendapunt uitgebracht. 

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.796.730.983  100%2 

Tegen 16.155  0% 

Onthouding 4.864.626   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   
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De Voorzitter constateert dat het voorstel als vermeld onder agendapunt 5a met de vereiste 
meerderheid van stemmen is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 5b. 
 
5b. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor 

de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2017 (Stempunt) 
 
De Voorzitter deelt mede dat in dit agendapunt wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de leden 
van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2017. Hij geeft 
geen verdere toelichting, en biedt de aandeelhouders de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 
Omdat er geen vragen zijn, stelt de Voorzitter voor om te stemmen over het voorstel. De heer Kleipool 
verzoekt de aandeelhouders hun stem uit te brengen. Nadat dit is gebeurd deelt hij mede dat de 
stemuitslag als volgt is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Voorzitter constateert dat het voorstel als vermeld onder agendapunt 5b met de vereiste 
meerderheid van stemmen is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 6. 
 
6.  Voorstel tot goedkeuring van het aantal aandelen toe te kennen aan de Directie 

(Stempunt) 
 
Agendapunt 6 betreft het voorstel om een maximum van 200.000 gewone aandelen beschikbaar te 
stellen voor de beloning van de Directie. De Voorzitter geeft aan dat de uiteindelijke toekenning van 
aandelen zal geschieden door de Raad van Commissarissen op basis van het toepasselijke 
Beloningsbeleid, door toepassing van de daarin beschreven berekeningsmethode. 
 
Verder geeft de Voorzitter aan dat in dit kader aan de AVA wordt voorgesteld om de Directie aan te 
wijzen als bevoegd orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de genoemde 
aandelen uit te geven. Deze aanwijzing wordt gevraagd voor de periode vanaf deze vergadering tot de 
AVA die zal worden gehouden in 2019. 
 
Vervolgens informeert de Voorzitter de AVA omtrent het aantal voorwaardelijk aan de Directie 
toegekende aandelen. Op 19 januari 2018 zijn voor het boekjaar 2018 43.615 aandelen voorwaardelijk 
toegekend aan de huidige Directie, exclusief de nieuwe leden. De naar volume gewogen gemiddelde 
aandelenkoers over het laatste kwartaal van 2017 bedroeg EUR 149,82. Tevens geeft de Voorzitter aan 
dat de heer Dassen in verband met zijn voorgenomen benoeming een voorwaardelijke toekenning per 
2019 van 10.000 prestatie gerelateerde aandelen at target heeft ontvangen. Deze toekenning is 
onderhevig aan de prestatiecondities en een vestingperiode van drie jaar zoals die op grond van het 
Beloningsbeleid van toepassing zijn. Bij overprestatie op alle lange termijn targets kan deze toekenning 
maximaal 20.000 prestatiegerelateerde aandelen bedragen.  
 
De Voorzitter geeft de Aandeelhouders de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 
De heer Jorna (VEB) geeft aan dat de VEB principieel tegen het toekennen van een ‘welkom bonus’ is.    

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.765.664.324  99,32% 

Tegen 18.986.652  0,68% 

Onthouding 16.960.788   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.765.520.963  99,32% 

Tegen 19.069.470  0,68% 

Onthouding 17.021.331   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   
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De Voorzitter geeft de heer Schwalb, voorzitter van de Remuneratie Commissie van de Raad van 
Commissarissen, het woord om een nadere toelichting te geven omtrent de beweegredenen van het 
voorwaardelijk toekennen van 10.000 prestatiegerelateerde aandelen aan de heer Dassen. 
 
De heer Schwalb geeft aan dat deze toekenning het gevolg is van het feit dat de heer Dassen bij Deloitte 
een substantieel hoger salaris had zonder variabele component. Bij ASML zal zijn salaris voor een deel 
variabel zijn. Om het risico van de variabele component te compenseren zijn deze aandelen toegekend. 
De heer Schwalb benadrukt daarbij dat het prestatiegerelateerde aandelen zijn en daarmee afhankelijk 
zijn van het presteren van de heer Dassen. Uiteindelijke toekenning zal dan ook plaatsvinden conform 
het Beloningsbeleid zoals dat geldt binnen ASML. 
 
De Voorzitter geeft aan tot de stemming over te gaan en de heer Kleipool verzoekt de aandeelhouders 
hun stem uit te brengen. Nadat de stemmen zijn uitgebracht is de uitkomst als volgt: 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
De Voorzitter constateert dat, gelet op deze uitslag, het voorstel zoals opgenomen onder agendapunt 6 
is aangenomen. Vervolgens gaat de Voorzitter verder met agendapunt 7. 
 
7. Samenstelling van de Directie (Discussiepunt) 
 
De Voorzitter opent dit agendapunt met een dankwoord richting de heer Nickl die ASML zal verlaten om 
zijn carrière elders voor te zetten. 
 
De Voorzitter meldt dat in dit agendapunt de Raad van Commissarissen de Vergadering kennis geeft 
van de voorgenomen herbenoeming van de heer Peter Wennink, de heer Martin van den Brink en de 
heer Frédéric J.M. Schneider-Maunoury als lid van de Directie van ASML.  
 
Voor de redenen voor de herbenoeming van de heren Wennink, Van den Brink en Schneider-Maunoury 
verwijst de Voorzitter naar de Toelichting op de Agenda. De herbenoeming van de heren Wennink, Van 
den Brink en Schneider-Maunoury zal zijn voor een periode van vier jaar en gaat in per de datum van 
deze AVA.  
 
Daarnaast geeft de Voorzitter kennis van de voorgenomen benoeming door de Raad van 
Commissarissen van de heer Roger Dassen en de heer Christophe Fouquet als lid van de Directie van 
ASML. Voor de redenen voor de benoeming van de heren Dassen en Fouquet verwijst de Voorzitter 
wederom naar de Toelichting op de Agenda. De benoeming van de heren Dassen en Fouquet zal zijn 
voor een periode van vier jaar. De benoeming van de heer Fouquet gaat per vandaag in. De benoeming 
van de heer Dassen gaat in per 1 juni 2018. 
 
De gegevens van de heren Wennink, Van den Brink, Schneider-Maunoury, Dassen en Fouquet en de 
belangrijkste elementen van hun contract, inclusief het beloningspakket, zijn gepubliceerd in de 
Toelichting op de Agenda. 
 
Voor de goede orde deelt de Voorzitter mede dat dit agendapunt een discussiepunt is en geen stempunt, 
aangezien de daadwerkelijke benoeming conform de Nederlandse wet en de statuten van de 
Vennootschap wordt gedaan door de Raad van Commissarissen. 
 
De heer Kip van Stichting Spoorweg Pensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer 
constateert dat de voorgestelde Directie van ASML niet gender divers is en vraagt hoe ASML in de 
toekomst meer gender diversiteit binnen de Directie denkt te waarborgen. 
 

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.623.713.336  93,66% 

Tegen 177.526.773  6,34% 

Onthouding 371.655   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   
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De heer Wennink legt uit dat bij de zoektocht naar een nieuwe CFO er een long list was van 12 
kandidaten, onder wie 4 vrouwelijke kandidaten. In de gesprekken die met de vrouwelijke kandidaten 
zijn gevoerd, werd in eerste instantie door 3 van hen direct aangegeven dat zij het bedrijf te technisch 
vonden. De vierde kandidate trok zich na het gesprek om dezelfde reden terug, nog voordat men bij 
ASML intern tot een conclusie had kunnen komen. Het uitgangspunt is ook binnen ASML om de 
doelstelling van 30% vrouw te halen binnen de Raad van Commissarissen en de Directie, maar het is 
een moeilijk om deze targets te halen. Daarnaast wordt de markt beperkt als gevolg van het feit dat de 
salariseisen van mensen uit de Verenigde Staten te hoog zijn.  
 
De Voorzitter vult aan dat de focus op vrouwelijke instroom in de technische functies wel succesvol is, 
met name voor wat betreft buitenlandse werknemers. De heer Wennink merkt op dat de instroom van 
vrouwelijke werknemers op dit moment op bijna 35% ligt. 
 
De heer Jorna, VEB, stelt vragen over de management ervaringen van de heer Dassen en over een 
eventuele screening tijdens de selectieprocedure, gezien zijn achtergrond in de accountancy.  
 
De Voorzitter beantwoordt dat er een heel zorgvuldig proces aan vooraf is gegaan. In de eerste plaats 
is in samenspraak tussen de Selectie en Nominatie Commissie van de Raad van Commissarissen, de 
voltallige Raad van Commissarissen en de Directie een gedetailleerd profiel opgesteld, omdat een CFO 
niet alleen verantwoordelijk is voor de juistheid van de cijfers maar tevens een verbindende factor is 
tussen verschillende functies die samen komen. In de tweede plaats waren er diversiteitscriteria 
geformuleerd en ten derde is men zorgvuldig van een long list naar een short list gegaan. Daarbij is 
gebruik gemaakt van een extern werving- en selectiebureau. Vervolgens hebben de  Selectie en 
Nominatie Commissie en de Directie gesproken met drie kandidaten. Daarnaast is nog nader gekeken 
naar de persoonlijkheden van de verschillende kandidaten en welke daarvan het best bij ASML zouden 
aansluiten. Uiteindelijk waren de Directie en de Raad van Commissarissen unaniem in de keuze voor 
de heer Dassen en heeft de Raad van Commissarissen besloten de heer Dassen te benoemen na de 
kennisgeving aan de Vergadering. De Raad van Commissarissen heeft in dit proces, naast de informatie 
die al was aangeleverd door het externe werving- en selectiebureau, zelf nog informatie ingewonnen bij 
verschillende personen die in het verleden direct met de heer Dassen hebben gewerkt. De feedback 
die werd gegeven sterkte de Raad van Commissarissen in de overtuiging dat de heer Dassen de juiste 
persoon is voor ASML.   
 
De heer Wennink geeft aan dat de heer Dassen de laatste jaren juist heel veel bestuurlijke ervaring 
heeft opgedaan met name tijdens zijn laatste rol binnen Deloitte.  
 
Aangezien er verder geen vragen zijn, bevestigt de Voorzitter namens de Raad van Commissarissen 
dat de heren Wennink, Van den Brink en Schneider-Maunoury formeel herbenoemd zijn met ingang van 
25 april 2018, dat de heer Fouquet formeel is benoemd ook met ingang van 25 april 2018 en dat de 
heer Dassen formeel is benoemd met ingang van 1 juni 2018, allen voor een periode van 4 jaar. De 
Voorzitter feliciteert de heren Wennink, Van den Brink, Schneider-Maunoury, Dassen en Fouquet. Hij 
gaat daarna over tot behandeling van agendapunt 8. 
 
 
8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen (Stempunten en Discussiepunt) 
 
De Voorzitter licht toe dat dit agendapunt bestaat uit twee stempunten en een discussiepunt. De 
stempunten betreffen de voorstellen om een huidig lid van de Raad van Commissarissen te 
herbenoemen en een nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. Zoals vorig jaar 
aangekondigd, treden mevrouw Van der Meer Mohr en de heer Stork bij rotatie af per de AVA. Mevrouw 
Van der Meer Mohr heeft aangegeven dat zij niet beschikbaar is voor herbenoeming en zal dus aftreden 
als lid van de Raad van Commissarissen. De Voorzitter spreekt een woord van dank uit richting 
mevrouw Van der Meer Mohr voor de 9 jaar dat zij lid is geweest van de Raad van Commissarissen.  
 
De Voorzitter vervolgt door aan te geven dat de heer Stork wel beschikbaar is voor herbenoeming en 
de Raad van Commissarissen heeft hem voorgedragen voor herbenoeming als lid van de Raad van 
Commissarissen van ASML. 
 
Daarnaast geeft de Voorzitter aan dat de Raad van Commissarissen mevrouw Terri Kelly wenst voor te 
dragen als lid van de Raad van Commissarissen. 
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De Voorzitter verwijst naar de Toelichting op de Agenda van de vergadering welke de motivering voor 
deze voordrachten alsmede de gegevens van de kandidaten bevat. De benoeming van mevrouw Kelly 
en de herbenoeming van de heer Stork zullen ingaan per de dag van de AVA en zullen gelden voor een 
periode van 4 jaar eindigend per de in 2022 te houden AVA.  
 
Volledigheidshalve wordt door de Voorzitter opgemerkt dat de aandeelhouders geen gebruik hebben 
gemaakt van hun aanbevelingsrecht ten aanzien van het vervullen van deze vacatures. En dat de 
Ondernemingsraad geen kandidaat heeft aanbevolen voor de vacature welke ontstaat door het 
periodiek aftreden van de heer Stork. De voordracht voor benoeming van mevrouw Kelly is gebaseerd 
op het versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad. 
 
De Voorzitter geeft aan dat de Ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt te 
bepalen met betrekking tot de voorgestelde benoeming van mevrouw Kelly en de herbenoeming van de 
heer Stork, en zij staat hier positief tegenover. 
 
De heer Stevense, SRB, vraagt of mevrouw Kelly zelf nader kan toelichten waarom zij toe wil treden tot 
de Raad van Commissarissen van ASML. 
 
Mevrouw Kelly geeft aan dat ze de afgelopen 35 jaar voor een hoog technisch bedrijf, W.L. Gore & 
Associates Inc., heeft gewerkt, waarvan de laatste 13 jaar als CEO. Mevrouw Kelly is erg enthousiast 
over wat er gebeurt binnen ASML en geeft aan dat zij gezien haar ervaring met techniek en als voormalig 
CEO van W.L. Gore & Associates Inc. hoopt te kunnen bijdragen aan het succes van ASML. 
 
De Voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen verdere vragen zijn over agendapunt 8 en gaat over tot 
de stemming, waarbij eerst zal worden gestemd over de herbenoeming van de heer Stork.  
 
8a.   Voorstel tot herbenoeming van de heer J.M.C. (Hans) Stork als lid van de Raad van 

Commissarissen (Stempunt) 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kleipool om het voorstel in stemming te brengen. De 
stemuitslag is als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Voorzitter constateert dat het voorstel zoals vermeld onder agendapunt 8a is aangenomen en gaat 
daarna over tot behandeling van agendapunt 8b. 
 
8b.  Voorstel tot benoeming van mevrouw T.L. (Terri) Kelly als lid van de Raad van Commissarissen 

(Stempunt) 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kleipool om het voorstel in stemming te brengen. De 
stemuitslag is als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.777.511.339  99,24% 

Tegen 21.209.292  0,76% 

Onthouding 2.890.485   

Niet gestemd 124.502.139   

Totaal 2.801.611.116   

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.790.242.748  99,70% 

Tegen 8.486.766  0,30% 

Onthouding 2.881.665   

Niet gestemd 124.502.076   

Totaal 2.801.611.179   
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De Voorzitter constateert dat het voorstel zoals vermeld onder agendapunt 8b is aangenomen en gaat 
daarna over tot behandeling van agendapunt 8c. 
 
8c.  Samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2019 (Discussiepunt) 
 
De Voorzitter meldt dat agendapunt 8c een discussiepunt is en dat de Raad van Commissarissen hierbij 
mededeling doet van de vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de Raad van Commissarissen. 
 
In 2019 zullen de heer Kleisterlee, mevrouw Aris, de heer Schwalb en de heer Ziebart bij rotatie aftreden. 
Allen zijn in principe beschikbaar voor herbenoeming.  
 
De Voorzitter geeft aan dat deze kennisgeving gedaan wordt, gelet op het recht van de AVA om andere 
kandidaten voor deze vacatures aan te bevelen.  
De Ondernemingsraad heeft een versterkt recht van aanbeveling voor de vervulling van de vacature die 
ontstaat door het aftreden van mevrouw Aris. 
 
De heer Stevense, SRB, merkt op waarde te hechten aan continuïteit. Hij vraagt hoe deze continuïteit 
wordt gewaarborgd gezien het feit dat er volgend jaar vier van de acht leden aftreden.  
De Voorzitter geeft aan dat dit de aandacht heeft binnen de Raad van Commissarissen en dat er zal 
worden gekeken naar de mogelijkheden om dit in de toekomst meer dakpansgewijs op te bouwen. Dat 
zou kunnen betekenen dat in de toekomst de Raad van Commissarissen tijdelijk uit meer leden bestaat 
dan nu het geval is. 
 
De Voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen verdere vragen zijn over agendapunt 8c en rondt dit 
agendapunt af.  
 
9. Voorstel tot benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant voor het 

rapportagejaar 2019 (Stempunt) 
 
De Voorzitter meldt dat dit voorstel betreft de benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe 
accountant voor het rapportagejaar 2019. Zoals beschreven in de Toelichting op de Agenda, heeft de 
Audit Committee een onafhankelijke evaluatie gedaan met betrekking tot het functioneren van KPMG 
Accountants N.V. als externe accountant over het afgelopen jaar. In de vragenlijst kwamen onder 
andere de kwaliteit, reikwijdte en planning van de accountantscontrole, en de onafhankelijkheid van en 
de rapportage door de externe accountant aan de orde. Op basis van de uitkomst van de evaluatie 
wordt door de Audit Committee voorgesteld om KPMG opnieuw als externe accountant aan te wijzen. 
 
Daarom stelt de Raad van Commissarissen nu voor, op aanbeveling van de Audit Committee, om KPMG 
als externe accountant van de Vennootschap te benoemen. 
 
De Voorzitter geeft de aanwezigen vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en verzoekt de heer Kleipool het voorstel zoals vermeld 
in agendapunt 9 in stemming te brengen. De stemuitslag is:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
De Voorzitter constateert dat het voorstel zoals vermeld onder agendapunt 9 is aangenomen. De 
Voorzitter gaat vervolgens verder met de behandeling van agendapunt 10. 
 
 
 

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.796.357.960  99,82% 

Tegen 4.923.504  0,18% 

Onthouding 330.300   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   
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10. Voorstellen om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van 
gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, 
alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende 
voorkeursrecht (Stempunten) 

 
Ter inleiding op agendapunt 10 meldt de Voorzitter dat agendapunt 10 bestaat uit 4 stempunten, a, b, 
c, en d. Hij zal eerst een toelichting geven op alle vier stempunten waarna over zal worden gegaan tot 
de stemprocedure voor elk stempunt.  
 
De Voorzitter geeft aan dat hoewel dit punt een jaarlijks terugkerend agendapunt is, het een belangrijk 
punt blijft voor ASML. Het is in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders om tijdig en 
snel te kunnen reageren als bepaalde gelegenheden zich voordoen waarvoor een uitgifte van aandelen 
nodig is. Daarom zou de Directie graag gemachtigd worden om aandelen uit te geven wanneer 
dergelijke gelegenheden zich voordoen en wenst zij het voorkeursrecht niet te hoeven toepassen in 
situaties waarin snel dient te worden gehandeld. In 2012 is deze machtiging bijvoorbeeld gebruikt in 
verband met de overname van Cymer, en in 2016 in verband met de acquisitie van HMI. In een verder 
verleden is deze machtiging ook gebruikt voor de uitgifte van converteerbare obligaties. 
 
De te verlenen machtigingen zullen gelden voor een periode van 18 maanden, dat wil zeggen tot en 
met 25 oktober 2019. Als de voorstellen van dit agendapunt worden aangenomen, zullen de bestaande 
machtigingen komen te vervallen. 
 
Agendapunt 10a betreft de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van 
gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen voor algemene 
doeleinden, met een limiet van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal ten tijde van de delegatie, onder 
voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 
 
Agendapunt 10b betreft de aanwijzing van de Directie als het orgaan dat bevoegd is tot het beperken 
of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met agendapunt 
10a, onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 
 
De Voorzitter meldt voorts dat agendapunt 10c de aanwijzing van de Directie betreft als het orgaan dat 
bevoegd is, onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van 
gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, met een limiet 
van 5% van het uitstaande aandelenkapitaal ten tijde van deze vergadering, welke 5% uitsluitend in 
verband met of ter gelegenheid van M&A activiteiten, zoals fusies, acquisities en/of strategische 
samenwerkingsverbanden kan worden aangewend. 
 
Tot slot licht de Voorzitter agendapunt 10d toe. Dit betreft de aanwijzing van de Directie als het orgaan 
dat bevoegd is, onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het aan de 
aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met agendapunt 10c te beperken of uit te 
sluiten. 
 
De Voorzitter geeft de aanwezigen vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen. De Voorzitter stelt 
vast dat er geen vragen zijn en gaat tot stemming over.  
 
 
10a. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van 

gewone aandelen tot 5% voor algemene doeleinden. 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kleipool om het voorstel in stemming te brengen. De 
stemuitslag is als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.796.265.332  99,82% 

Tegen 5.143.140  0,18% 

Onthouding 203.292   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   
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De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 10a is aangenomen en gaat over tot 
behandeling van agendapunt 10b. 
 
10b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met betrekking tot agendapunt 

10 a) 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kleipool om het voorstel in stemming te brengen. De 
stemuitslag is als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Voorzitter constateert dat het voorstel zoals vermeld onder agendapunt 10b is aangenomen en gaat 
verder met agendapunt 10c. 
 
10c. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van 

gewone aandelen tot 5% in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of 
(strategische) allianties 

 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kleipool om het voorstel in stemming te brengen. De 
stemuitslag is als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met inachtneming van deze stemuitslag, stelt de Voorzitter vast dat het voorstel onder agendapunt 10c 
is aangenomen. De Voorzitter gaat vervolgens verder met de behandeling van agendapunt 10d. 
 
10d. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met betrekking tot agendapunt 

10 c) 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kleipool om het voorstel in stemming te brengen. De 
stemuitslag is als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gezien bovenstaande stemuitslag, stelt de Voorzitter vast dat het voorstel zoals opgenomen in 
agendapunt 10d is aangenomen. De Voorzitter gaat vervolgens verder met de behandeling van 
agendapunten 11 en 12. 
 

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.779.934.895  99,24% 

Tegen 21.393.180  0,76% 

Onthouding 283.239   

Niet gestemd 124.501.941   

Totaal 2.801.611.314   

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.783.043.180  99,34% 

Tegen 18.356.445  0,66% 

Onthouding 210.240   

Niet gestemd 124.503.390   

Totaal 2.801.609.865   

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.613.560.787  93,30% 

Tegen 187.769.178  6,70% 

Onthouding 281.700   

Niet gestemd 124.501.590   

Totaal 2.801.611.665   
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Inleiding op agendapunten 11 en 12 
 
De Voorzitter meldt, als inleiding op de agendapunten 11 en 12, dat deze agendapunten ook standaard 
op de agenda staan. De punten bevatten voorstellen voor aandeleninkoop en intrekking van aandelen. 
 
ASML wenst voldoende flexibiliteit te hebben voor de uitvoering van kapitaaluitkeringen aan de 
aandeelhouders. Om een dergelijke flexibiliteit te bewerkstelligen wordt de AVA verzocht om verdere 
aandeleninkoop te accorderen en toestemming te geven voor intrekking van aandelen om in staat te 
zijn aandeleninkoopprogramma’s uit te voeren, mocht de Vennootschap daartoe besluiten. 
  
De Voorzitter geeft aan dat de implementatie van verdere aandeleninkoopprogramma’s afhankelijk is 
van meerdere factoren en er geen zekerheid is voor wat betreft een verdere uitkering van kapitaal, noch 
voor wat betreft de timing, uitvoering en de methode van een mogelijke verdere uitkering van kapitaal. 
 
Het huidige aandeleninkoopprogramma is al eerder op deze vergadering toegelicht onder agendapunt 
2. 
 
De Voorzitter meldt dat de agendapunten 11 en 12 apart in stemming zullen worden gebracht. 
 
 
11. Voorstellen om de Directie te machtigen om gewone aandelen te verwerven tot 20% van 

het geplaatst aandelenkapitaal (Stempunten) 
 
De Voorzitter legt uit dat agendapunt 11a betreft het voorstel om de Directie te machtigen om met 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen maximaal 10% van het huidige geplaatste kapitaal in te 
kopen. Aandelen kunnen worden verworven onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Toelichting 
op de Agenda.  
 
Agendapunt 11b is het voorstel om de Directie te machtigen om nog eens maximaal 10% van het huidige 
geplaatste kapitaal in te kopen. Aandelen kunnen worden verworven onder de voorwaarden zoals 
genoemd bij agendapunt 11a en onder de additionele voorwaarden zoals uiteengezet in de Toelichting 
op de Agenda. 
 
De reden dat deze aanvullende machtiging wordt gevraagd is om verdere flexibiliteit te hebben bij het 
uitvoeren van een kapitaalteruggave aan de aandeelhouders. 
 
De te verlenen machtigingen zullen gelden voor een periode van 18 maanden, ingaande vandaag en 
eindigend op 25 oktober 2019. Als de AVA de voorstellen van dit agendapunt aanneemt, zullen de 
bestaande machtigingen komen te vervallen. 
 
De Voorzitter geeft de aanwezigen vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en gaat tot stemming over. 
 
11a. Machtiging om gewone aandelen in te kopen tot een maximum van 10% van het geplaatst 

aandelenkapitaal 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kleipool, die de aandeelhouders vraagt hun stem uit te 
brengen. De stemuitslag is als volgt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezien deze uitslag, constateert de Voorzitter dat het voorstel zoals vermeld onder agendapunt 11a is 
aangenomen en gaat hij over tot behandeling van agendapunt 11b. 

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.776.032.081  99,15% 

Tegen 23.909.715  0.85% 

Onthouding 1.669.968   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   
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11b. Machtiging om additioneel gewone aandelen in te kopen tot een maximum van 10% van het 

geplaatst aandelenkapitaal 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Kleipool, die de aandeelhouders vraagt hun stem uit te 
brengen. De stemuitslag is als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Voorzitter stelt vast dat het voorstel zoals vermeld onder agendapunt 11b is aangenomen met de 
vereiste meerderheid van stemmen en gaat daarna over tot behandeling van agendapunt 12. 
 
12. Voorstel tot intrekking van gewone aandelen (Stempunt) 
 
De Voorzitter legt uit dat dit agendapunt het voorstel betreft tot intrekking van een aantal gewone 
aandelen, dat door ASML wordt gehouden of door ASML is ingekocht op grond van de machtiging van 
agendapunt 11, één en ander voor zover deze gewone aandelen niet worden gebruikt om aan 
verplichtingen onder aandelen- en/of optieplannen voor werknemers te voldoen.  
 
De Voorzitter geeft aan dat deze intrekking in een of meer tranches kan plaatsvinden. Het aantal 
aandelen dat zal worden ingetrokken zal worden vastgesteld door de Directie, maar zal nooit meer 
bedragen dan 20% van het geplaatste aandelenkapitaal per 25 april 2018. 
 
Aangezien er geen vragen gesteld worden, verzoekt de Voorzitter de heer Kleipool het punt in stemming 
te brengen. De heer Kleipool deelt mede dat de stemuitslag als volgt is: 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Voorzitter stelt vast dat het voorstel zoals vermeld onder agendapunt 12 is aangenomen en gaat 
daarna over tot behandeling van agendapunt 13. 
 
13. Rondvraag.  
 
De Voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen over zaken die nog niet 
ter vergadering zijn behandeld.  
 
De heer Spanjer vraagt of de introductie van het 5G netwerk heeft geleid tot een hogere vraag bij ASML.  
 
De Voorzitter geeft aan dat de introductie van het 5G netwerk geen majeure impact zal hebben op de 
vraag naar lithografie machines, aangezien het slechts een technologische verbetering is van het 
huidige 4G netwerk.   
 
De heer Troost vraagt hoe er binnen ASML en de leveranciersketen van ASML wordt omgegaan met 
Big Data en of ASML een aparte afdeling op gaat zetten die zich bezig gaat houden met het managen 
van die Big Data, zowel intern als extern. 

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.742.248.295  97,94% 

Tegen 57.696.777  2,06% 

Onthouding 1.666.692   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   

Overzicht stemmen Percentage 

Voor 2.795.698.197  99,80% 

Tegen 5.631.759  0,20% 

Onthouding 281.808   

Niet gestemd 124.501.491   

Totaal 2.801.611.764   
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De Voorzitter geeft aan dat voor wat betreft de data op de machines van ASML, deze data volledig 
afgescheiden is van de buitenwereld.  
De heer Wennink geeft aan dat al enige tijd geleden een afdeling binnen ASML is opgezet die zich bezig 
houdt met het beschermen van data.  
De heer Van den Brink geeft aan dat zeer specifieke afspraken gemaakt en maatregelen zijn getroffen  
om de informatie van klanten waartoe engineers van ASML in het kader van hun functie eventueel 
toegang toe hebben, te beschermen.  
 
De heer de Jong vraagt of het juist is dat Intel nog 3% houdt in het aandelenkapitaal van ASML en dat 
Samsung en TSMC er helemaal uit zijn.  
 
De heer Wennink geeft aan dat Intel en Samsung nog steeds aandeelhouder zijn op grond van het 
CCIP. TSMC heeft haar aandelen op grond van het CCIP volledig verkocht. 
 
Vervolgens vraagt de heer de Jong welke bezwaren er zijn tegen het uitgeven van stock dividend. 
 
De heer Wennink legt uit dat met name institutionele beleggers, die ongeveer 95% van het 
aandelenkapitaal van ASML bezitten, de voorkeur hebben voor dividend, aangezien men bij stock 
dividend kosten moet maken en moeite moet doen om de uitkering liquide te maken.  
 
De Voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en gaat over tot sluiting van de vergadering. 
 
14. Sluiting. 
 
De Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Tot slot nodigt hij de 
aanwezigen uit om een hapje en een drankje te nuttigen in de ASML Plaza. 
 


