U dient het stemformulier volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend te sturen naar:
Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V.
Postbus 9000
2300 PA LEIDEN of via smit@brill.com

STEMFORMULIER
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders donderdag 16 mei 2019
Koninklijke Brill N.V.
GEACHTE CERTIFICAATHOUDER
Indien u niet persoonlijk kunt deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Brill N.V. op donderdag 16 mei 2019 (‘Vergadering’), maar wel wilt deelnemen aan de besluitvorming, kunt
u het stemformulier gebruiken. Met dit formulier geeft u een steminstructie aan Stichting Administratiekantoor
Koninklijke Brill N.V.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
1. Uw volmacht dan wel steminstructie wordt alleen uitgevoerd indien dit formulier volledig is ingevuld en
ondertekend en uiterlijk maandag 13 mei 2019 in goede orde is ontvangen door
Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V., Postbus 9000, 2300 PA Leiden of via smit@brill.com
met daarbij gevoegd:
a. indien u certificaathouder bent: een verklaring van uw bank of financiële instelling waaruit
blijkt hoeveel certificaten u op de Registratiedatum (18-04-2019 na het sluiten van de boeken)
houdt;
en
b. indien u optreedt namens een certificaathouder (bijvoorbeeld in de hoedanigheid van
vermogensbeheerder, vertrouwenspersoon, gevolmachtigde of anderszins): een document
waaruit blijkt dat u hiertoe gemachtigd bent.
2. Het stemformulier mag uitsluitend met pen worden ingevuld en uw instructies dienen volstrekt eenduidig te
zijn (bij doorhalingen en correcties graag een nieuw formulier gebruiken). Volmachten en steminstructies
die niet aan deze eisen voldoen, worden als ongeldig beschouwd.
3. Indien u meer dan één stemformulier voor dezelfde effecten indient (op papier of in elektronische vorm)
wordt alleen het laatst ontvangen en volledig conform de hierboven vermelde voorwaarden (1. en 2.)
ingevulde stemformulier als geldig beschouwd. Indien de volgorde niet kan worden vastgesteld, worden alle
volmachten dan wel steminstructies als ongeldig beschouwd.
4. Een gegeven volmacht of steminstructie heeft altijd betrekking op alle certificaten die door u worden
gehouden op de Registratiedatum; het is niet mogelijk om voor een deel van uw certificaten anders te
stemmen.
5. Indien u optreedt namens meer dan één certificaathouder (bijvoorbeeld in de hoedanigheid van
vermogensbeheerder, gevolmachtigde of anderszins), dient u voor elke partij (inclusief uzelf) afzonderlijk
een stemformulier in te dienen.
6. De stemprocedure is vastgelegd in de statuten van Koninklijke Brill N.V. Voor certificaathouders gelden de
voor certificaathouders toepasselijke administratievoorwaarden. Verder is het Nederlands recht van
toepassing op de volmacht dan wel steminstructie.
7. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het geven van een volmacht of steminstructie.
8. Heeft u vragen over het stemformulier? Neemt u dan contact met ons op via smit@brill.com of telefonisch op
nummer +31 70 53 53 596.
UITLEG
Indien u certificaathouder bent, geeft u door ondertekening van dit formulier een bindende instructie aan Stichting
Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V. om tijdens de Vergadering te stemmen op de wijze zoals hieronder door u
aangegeven op een zodanig aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal certificaten dat door u wordt gehouden
op de Registratiedatum.
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U dient het stemformulier volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend te sturen naar:
Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V.
Postbus 9000
2300 PA LEIDEN of via smit@brill.com
TER BESLISSING
STEMPUNT

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

3.c







Vaststelling van de jaarrekening 2018

3.d







Vaststelling van het dividend over 2018

4.a







Decharge van de directeur over de periode
16 mei 2017 – 17 mei 2018

4.b







Decharge van de leden van de nieuwe directie

4.c







Decharge van de leden van de Raad van
Commissarissen

5.b







Voorstel tot herbenoeming van de heer
R.P. Hoytema van Konijnenburg

5.c







Voorstel tot benoeming van de heer
Th.J. van der Raadt

7.







Verlenen van opdracht aan accountant

8.







Machtiging van de Directie om, onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen,
via commissionairs of anderszins onder
bezwarende titel tot maximaal 10% van het
geplaatste kapitaal volgestorte (certificaten van)
aandelen in het kapitaal van de vennootschap te
verwerven

9.a







Verlenging van de aanwijzing van de Directie als
het bevoegde orgaan tot uitgifte - daaronder
begrepen het verlenen van rechten tot het nemen
- van gewone (certificaten van) aandelen

9.b







Verlenging van de aanwijzing van de Directie als
het bevoegde orgaan tot beperking of uitsluiting
van het voorkeursrecht

ONDERTEKENING
Depotnummer:
Naam bank:
Aantal aandelen/certificaten:
Uw naam:
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
Datum en handtekening:

...............................................................................................................
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....................................................................................................
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