Algemene Vergadering van Ordina N.V.
VOLMACHT- EN STEMINSTRUCTIEFORMULIER
Datum

:

4 april 2019

Locatie

:

Hoofdkantoor Ordina
Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Ondergetekende,
Naam: ......................................................
Adres: ......................................................
Woonplaats: ............................................
Handelend in zijn/haar hoedanigheid van houder van ____________ (aantal) gewone aandelen in Ordina N.V., verklaart dat hij/zij
zich conform de op 21 februari 2019 verschenen oproeping voor de Algemene Vergadering heeft geregistreerd en aangemeld en
aan__________________________ , volmacht met de hieronder gespecificeerde steminstructie verleent:

1

Opening en mededelingen

bespreekpunt

2a

Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018

bespreekpunt

2b

Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur

bespreekpunt

2c

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018

bespreekpunt

2d

Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2018

bespreekpunt

2e

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2018

voor/tegen/onthouding*

2f.1

Toelichting reserverings- en dividendbeleid

bespreekpunt

2f.2

Voorstel winstbestemming

voor/tegen/onthouding*

3a

Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het

voor/tegen/onthouding*

gevoerde beleid
3b

Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op

voor/tegen/onthouding*

het gevoerde beleid
4

Voorstel tot herbenoeming van de heer J.G.H.M. (Jan) Niessen tot lid van de Raad

voor/tegen/onthouding*

van Commissarissen
5a

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen

voor/tegen/onthouding*

5b

Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen

voor/tegen/onthouding*

en tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen
5c

Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting

voor/tegen/onthouding*

van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen en bij verlening van rechten tot het nemen van
aandelen
6

Rondvraag

7

Sluiting

* doorhalen wat niet van toepassing is

Getekend op ___________________door____________________________________(handtekening)

Dit formulier dient uiterlijk 2 april 2019, 17.00 uur ontvangen te zijn door Ordina N.V.
Postbus 7101, 3430 JC Nieuwegein, of e-mail: hilde.mulder@ordina.nl

Algemene Vergadering 4 april 2019

bespreekpunt

