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Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020 
 
Aanmeldings-, deelname- en stemprocedures 

 
Aanmeldings-, deelname- en stemprocedures voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van ASML Holding N.V. (de “Vennootschap”) te houden op woensdag 22 april 
2020, 14.00 uur Nederlandse tijd in het Auditorium, ASML Gebouw 7, De Run 6665 te Veldhoven 
(de "Vergadering"). 
 
Houders van aandelen genoteerd aan Euronext in Amsterdam (“Euronext Amsterdam”) 
 
Voor houders van aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam zijn als register dan wel 
deelregisters aangewezen de administraties van de intermediairs van Euroclear Nederland. 
 
Houders van aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam die de Vergadering in persoon of bij 
gevolmachtigde willen bijwonen, worden verzocht via de bank of commissionair waar hun 
aandelen in administratie zijn aan ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) kenbaar te maken dat 
zij de Vergadering wensen bij te wonen. Aandeelhouders kunnen zich ook via 
www.abnamro.com/evoting aanmelden voor de Vergadering. Aanmeldingen kunnen vanaf 
donderdag 26 maart 2020 tot en met woensdag 15 april 2020, 17.30 uur Nederlandse tijd worden 
ingediend. 
 
De intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 16 april 2020 om 13.00 uur Nederlandse tijd aan 
ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen dat door de betreffende 
houder op woensdag 25 maart 2020 (de “Registratiedatum”) wordt gehouden en ter registratie 
wordt aangemeld, wordt vermeld. Op het moment van aanmelding worden de aangesloten 
instellingen en intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens te vermelden teneinde een 
efficiënte controle te kunnen uitvoeren op aandeelhouderschap. 
 
Toelating tot de Vergadering 
Aandeelhouders ontvangen per email of per post een bewijs van registratie met 
registratiebewijsnummer. Het registratiebewijsnummer zal dienen als bewijs van toegang tot de 
Vergadering. Indien een aandeelhouder of zijn gevolmachtigde niet tijdig in het bezit is van het 
registratiebewijsnummer, dient deze zich voor aanvang van de Vergadering te legitimeren met 
een geldig identiteitsbewijs. Ook als een aandeelhouder of zijn gevolmachtigde wel in het bezit is 
van het registratiebewijsnummer kan deze gevraagd worden om zich voor aanvang van de 
Vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 
 
Stemmen via internet / volmacht 
Aandeelhouders die niet in persoon de Vergadering wensen bij te wonen, kunnen aan notaris 
mevrouw Mr C. Hagendijk (of haar waarnemer) volmacht verlenen om namens de aandeelhouder 
stem uit te brengen op de Vergadering. Voor het geven van volmacht en steminstructies dient de 
aandeelhouder zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. Aandeelhouders kunnen 
hun steminstructies tot en met woensdag 15 april 2020, 17.30 uur Nederlandse tijd, online 
doorgeven via www.abnamro.com/evoting. 
 
Aandeelhouders die niet in staat zijn om voorafgaand aan de Vergadering hun stem via internet 
kenbaar te maken, kunnen een schriftelijke volmacht geven aan notaris mevrouw Mr C. 
Hagendijk (of haar waarnemer) door middel van een steminstructieformulier dat hieronder kan 
worden gedownload of bij ABN AMRO kan worden opgevraagd via telefoonnummer +31(0)20-
383 5454 of email AVA@nl.abnamro.com. Voor het geven van steminstructies dient de 
aandeelhouder zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. Het 
steminstructieformulier voorziet tevens in de mogelijkheid om een ander persoon als 
gevolmachtigde aan te wijzen. Na invulling en ondertekening kan het steminstructieformulier per 
post worden verstuurd aan ABN AMRO Bank N.V., Afdeling Corporate Broking HQ 7212, Gustav 
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Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam. Het steminstructieformulier dient uiterlijk op woensdag 15 
april 2020, 17.30 Nederlandse tijd, door ABN AMRO te zijn ontvangen. 
 

Steminstructieformulier 

Steminstructieformulier 
Zie www.asml.com/agm2020 
 
Houders van aandelen verhandelbaar aan Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) 
 
Voor houders van aandelen verhandelbaar aan Nasdaq (“NY Aandeelhouders”) is als register 
aangewezen het Aandeelhoudersregister te New York, dat wordt bijgehouden door JPMorgan 
Chase Bank, N.A. (“JPMorgan”). NY Aandeelhouders die op woensdag 25 maart 2020 om 17.00 
EST na verwerking van alle transacties staan geregistreerd en die de Vergadering willen 
bijwonen, kunnen zich – rechtstreeks of via de bank of commissionair waar hun aandelen in 
administratie zijn - uiterlijk op dinsdag 14 april 2020, 12.00 uur EST aanmelden bij JPMorgan, 
P.O. Box 64506, St. Paul, MN 55164-0506, U.S.A. op telefoonnummer 800-990-1135 (vanuit de 
U.S.A.) of +1-651-453-2128 (van buiten de U.S.A.). 
 
NY Aandeelhouders die de Vergadering niet in persoon wensen bij te wonen, kunnen stemmen 
door middel van een proxy card. De proxy card dient uiterlijk op dinsdag 14 april 2020, 12.00 uur 
EST door JPMorgan ontvangen te zijn op het hierboven vermelde adres. JPMorgan zal de proxy 
cards namens de NY Aandeelhouders aan de Vennootschap toezenden. Indien de naam van de 
gevolmachtigde niet is ingevuld, zal de Vennootschap de Deputy Company Secretary of een 
andere medewerker van de Corporate Legal Department van ASML zoals bepaald door ASML 
aanwijzen om de NY Aandeelhouders ter Vergadering te vertegenwoordigen en aldaar stem uit te 
brengen. 
 
Houders van aandelen ingeschreven in het Aandeelhoudersregister te Veldhoven 
 
Aandeelhouders die zijn ingeschreven in het Aandeelhoudersregister te Veldhoven en die de 
Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich vanaf donderdag 26 
maart 2020 tot en met woensdag 15 april 2020, 17.30 uur Nederlandse tijd aanmelden ten 
kantore van ASML Holding N.V., Corporate Legal Department, De Run 6501, 5504 DR 
Veldhoven, email: legal@asml.com. 
 
Aandeelhouders die niet in persoon de Vergadering wensen bij te wonen kunnen aan notaris 
mevrouw Mr C. Hagendijk (of haar waarnemer) volmacht verlenen om namens de aandeelhouder 
stem uit te brengen op de Vergadering door middel van een steminstructieformulier dat hieronder 
kan worden gedownload of bij de Vennootschap (email: legal@asml.com of telefoon (+31)-(0)40-
2683000) kan worden opgevraagd. Voor het geven van steminstructies dient de aandeelhouder 
zijn aandelen aan te melden als hierboven beschreven. Het steminstructieformulier voorziet 
tevens in de mogelijkheid om een ander persoon als gevolmachtigde aan te wijzen. Na invulling 
en ondertekening kan het steminstructieformulier worden verstuurd aan de gevolmachtigde. In 
het geval van machtiging aan notaris mevrouw Mr C. Hagendijk (of haar waarnemer) dient het 
steminstructieformulier gestuurd te worden aan: Notaris mevrouw Mr C. Hagendijk, Keizersgracht 
695-699, 1017 DW Amsterdam, alwaar het uiterlijk op woensdag 15 april 2020, 17.30 
Nederlandse tijd, ontvangen dient te zijn. 
 

Steminstructieformulier 

Steminstructieformulier 
Zie www.asml.com/agm2020 
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Mogelijkheid tot virtueel stemmen 
 
Met het oog op de recente Covid-19 uitbraak, zou ASML verdere voorzorgmaatregelen kunnen 
nemen om risico’s voor ASML werknemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden te 
beperken. Door de uitbraak van dit coronavirus – en gerelateerde reisbeperkingen en 
persoonlijke voorkeuren om omvangrijke bijeenkomsten te vermijden – zou ASML kunnen 
overwegen om een hybride algemene vergadering te organiseren waaraan aandeelhouders 
zowel in persoon als online kunnen deelnemen. In dit verband zou de Directie kunnen besluiten 
om aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om de verhandelingen ter Vergadering te volgen 
en elektronisch en real time te stemmen.  
 
Indien de Directie tot het houden van een dergelijke hybride algemene vergadering besluit, zal zij 
aandeelhouders binnen een redelijke termijn voor de Vergadering hierover informeren. In dit 
geval, geldt het volgende: 
 

• ASML biedt aandeelhouders die aandelen houden via Euronext Amsterdam de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de Vergadering zonder fysiek in de Vergadering 
aanwezig te zijn. De mogelijkheid om de Vergadering virtueel bij te wonen wordt als 
alternatief voor het persoonlijk bijwonen van de Vergadering aangeboden. NY 
Aandeelhouders en aandeelhouders die zijn ingeschreven in het Aandeelhoudersregister 
te Veldhoven kunnen de Vergadering niet virtueel bijwonen.   
 

• Aandeelhouders die de Vergadering virtueel via het online platform wensen bij te wonen, 
kunnen met hun gebruikersaccount en wachtwoord inloggen op 
www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder een nieuwe gebruiker is en nog 
geen gebruikersaccount en wachtwoord heeft, kan deze aandeelhouder via 
www.abnamro.com/evoting een eigen gebruikersaccount en wachtwoord aanmaken. 
Verdere instructies voor het inloggen of het aanmaken van een nieuw gebruikersaccount 
en wachtwoord zijn te vinden op www.abnamro.com/evoting. 
 

• Aandeelhouders kunnen het verhandelde tijdens Vergadering volgen en met hun 
smartphone, tablet, laptop of computer elektronisch stemmen tijdens de Vergadering via 
het online platform op www.abnamro.com/evoting. Het voorgaande is slechts van 
toepassing voor zover de intermediair van de aandeelhouder het online stemmen 
mogelijk maakt. Aandeelhouders die de Vergadering virtueel bijwonen, kunnen echter 
niet het woord voeren of vragen stellen tijdens de Vergadering.  
 

• Aandeelhouders die zich hebben aangemeld om de Vergadering virtueel bij te wonen, 
ontvangen een bevestiging per email met daarin een unieke link. Via deze unieke link 
kan de betreffende aandeelhouder middels een twee-stappen verificatieproces (met 
SMS-verificatie) inloggen op het online platform van de Vergadering.  
 

• Aandeelhouders kunnen op 22 april 2020 vanaf 13.30 uur Nederlandse tijd tot aan de 
aanvang van de Vergadering om 14.00 uur Nederlandse tijd inloggen op het online 
platform van de Vergadering. Aandeelhouders die niet voor aanvang van de Vergadering 
via het online platform zijn ingelogd, kunnen niet stemmen en kunnen de vergadering 
slechts zien, horen of anderszins volgen. Het tijdstip van de opening van de stemming 
over de stempunten van de Vergadering wordt vastgesteld in overeenstemming met de 
bepalingen van ASML's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen. 
 

• ASML's voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen zijn van toepassing op 
aandeelhouders die via het online platform willen deelnemen aan de Vergadering. Meer 
informatie over virtuele deelname aan de Vergadering is te vinden in ASML’s 
voorwaarden voor hybride algemene vergaderingen. Deze voorwaarden zijn beschikbaar 
op www.asml.com/agm2020. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat compatibel is, 
raden wij u aan dit te verifiëren voordat u bepaalt of u de Vergadering virtueel zult 

http://www.abnamro.com/evoting
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bijwonen. Ook wordt aanbevolen dat aandeelhouders die ervoor kiezen om via het online 
platform deel te nemen aan het virtuele gedeelte van de Vergadering, ten minste 15 
minuten voor het geplande aanvangstijdstip van de Vergadering inloggen op het online 
platform. 
 

• Er zijn bepaalde risico's voor aandeelhouders die de Vergadering wensen bij te wonen 
via het online platform (zoals verder beschreven ASML’s voorwaarden voor hybride 
algemene vergaderingen). Indien een aandeelhouder dergelijke risico's wenst te 
vermijden, dient hij of zij de Vergadering persoonlijk bij te wonen of een stemvolmacht af 
te geven. 
 

• De aangesloten instellingen en intermediairs wordt tevens gevraagd om een geldig e-
mailadres, effectenrekening en mobiele telefoonnummer van de aandeelhouders die de 
Vergadering virtueel via het online platform wensen bij te wonen op te geven zodat deze 
aandeelhouders virtuele toegang tot de Vergadering kunnen verkrijgen. 


