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Autorisatie- en Steminstructieformulier 
 
Voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. (de “Vennootschap” of “ASML”), te 
houden op woensdag 22 april 2020 om 14.00 uur Nederlandse tijd in het Auditorium, ASML gebouw 7, De Run 6665, 
Veldhoven (de “Vergadering”). 
 
Ondergetekende geeft hierbij last en volmacht aan: 

  Notaris Mr C. Hagendijk (dan wel haar waarnemer of één van de notarissen verbonden aan Mr M.J. Meijer 
Notarissen N.V., Keizersgracht 695-699, 1017 DW Amsterdam),  
 

of 
 

         (naam gemachtigde van eigen keuze), ID nr.    , 
 De gemachtigde zal gevraagd worden zich op de Vergadering te legitimeren. 

 
om ondergetekende ter vergadering te vertegenwoordigen en aldaar namens hem/haar stem uit te brengen in 
overeenstemming met de steminstructies zoals ingevuld op dit Autorisatie- en Steminstructieformulier.  
 

Verkorte agenda Voor Tegen Onthouden 

1. Opening -- -- -- 

2. Overzicht van de activiteiten, de financiële situatie en de activiteiten op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Vennootschap 

-- -- -- 

3. De jaarrekening, de resultaten en het dividend -- -- -- 

3a. Adviserende stem met betrekking tot het Remuneratierapport voor de 
Directie en de Raad van Commissarissen voor het boekjaar 2019 

   

3b. Voorstel tot vaststelling van de overeenkomstig de Nederlandse wet 
opgestelde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2019 

   

3c. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap -- -- -- 

3d. Voorstel tot vaststelling van een dividend voor het boekjaar jaar 2019    

4. Decharge -- -- -- 

4a. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Directie voor de 
uitoefening van hun functie in het boekjaar 2019 

   

4b. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van 
Commissarissen voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2019 

   

5. Voorstel tot goedkeuring van het aantal aandelen toe te kennen aan de 
Directie  

   

6. Voorstel tot vaststelling van een aantal wijzigingen in het Beloningsbeleid van 
de Directie 

   

7. Voorstel tot vaststelling van het Beloningsbeleid van de Raad van 
Commissarissen 

   

8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen -- -- -- 

8a. Kennisgeving van de vacatures binnen de Raad van Commissarissen -- -- -- 

8b. Mogelijkheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering -- -- -- 

8c. Kennisgeving van de aanbeveling van de Raad van Commissarissen tot 
herbenoeming van mevrouw A.P. Aris en benoeming van de heer D.W.A. East en 
de heer D.M. Durcan als lid van de Raad van Commissarissen 

-- -- -- 

8d. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw A.P. Aris als lid van de Raad van 
Commissarissen 

   

8e. Voorstel tot benoeming van de heer D.M. Durcan als lid van de Raad van 
Commissarissen 

   

8f. Voorstel tot benoeming van de heer D.W.A. East als lid van de Raad van 
Commissarissen 

   

8g. Samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2021 -- -- -- 

9. Voorstel tot benoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant 
voor het rapportagejaar 2021 

   

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 

-- -- -- 

10a. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten 
tot het verwerven van gewone aandelen tot 5% voor algemene doeleinden 
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10b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met 
betrekking tot agendapunt 10 a) 

   

10c. Aanwijzing tot uitgifte van 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 

   

10d. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met 
betrekking tot agendapunt 10 c) 

   

11. Voorstellen om de Directie te machtigen om gewone aandelen te verwerven 
tot 20% van het geplaatste kapitaal 

-- -- -- 

11a. Machtiging om gewone aandelen in te kopen tot een maximum van 10% 
van het geplaatste kapitaal 

   

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

   

12. Voorstel tot intrekking van gewone aandelen    

13. Rondvraag -- -- -- 

14. Sluiting -- -- -- 
 
Op het verlenen van volmacht zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. 
 
Bovenstaande steminstructies zullen van overeenkomstige toepassing zijn in het geval de agenda van de Vergadering wordt 
gewijzigd voorafgaand aan of tijdens de Vergadering, mits door een dergelijke wijziging de inhoud van de aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders voorgestelde agendapunten niet (materieel) wijzigt. 
 
Voorwaarden met betrekking tot het verlenen van volmacht door middel van dit Autorisatie- en Steminstructieformulier 
("Voorwaarden"). 
 
Registratie – Alleen degene die zich heeft aangemeld voor de Vergadering volgens de van toepassing zijnde procedure 
("Aandeelhouder") kan een volmacht verlenen door middel van dit formulier.  
 
Steminstructies – De aansprakelijkheid van de persoon die namens of krachtens de Aandeelhouder stemt 
("Gevolmachtigde") voor schade die de Aandeelhouder lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van de Gevolmachtigde 
bij het gebruik van of anderszins in verband met dit Autorisatie- en Steminstructieformulier ("Formulier") is uitgesloten. De 
vorige zin is niet van toepassing voor zover de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld van de Gevolmachtigde. De 
Aandeelhouder vrijwaart de Gevolmachtigde tegen alle aanspraken van derden in verband met dit Formulier of handelingen die 
de Gevolmachtigde in verband daarmee verricht. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de 
Gevolmachtigde in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 
Na ondertekening van het Formulier door de Aandeelhouder zijn ASML en Gevolmachtigde niet aansprakelijk voor eventueel 
onjuiste steminstructies. 
 
Door het ondertekenen van het Formulier verklaart en garandeert de Aandeelhouder dat hij zijn aandelen in het kapitaal van 
ASML volledig en onbezwaard houdt, en dat er geen pandhouder of vruchtgebruiker is die krachtens wettelijke of statutaire 
bepaling het stemrecht op deze aandelen kan uitoefenen. 
 
Bij het verrichten van handelingen met gebruikmaking van dit Formulier kan de Gevolmachtigde optreden als gevolmachtigde 
van een of meer andere aandeelhouders in het kapitaal van ASML. 
 
De Gevolmachtigde mag een ander stemvolmacht verlenen binnen de grenzen van het Formulier direct of indirect in naam van 
de Aandeelhouder stem uit te brengen, of een ander als gevolmachtigde in zijn plaats stellen. Indien de eerste zin wordt 
toegepast, is de ander voor de toepassing van dit Formulier (mede) de Gevolmachtigde. 
 
Nietigheid – Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte 
gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de 
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van 
het ongeldige gedeelte. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter – Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle 
geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder 
begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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Getekend           

 
Datum            
 
Naam            
 
Woonplaats           
 
Aantal aandelen geregistreerd voor Vergadering       
 
Registratiebewijsnummer (indien bekend)        


