
 

 

 

MACHTIGING / STEMINSTRUCTIE 
 
Bij deze verklaart ondergetekende 
 

 
Naam:          Voorletters:    
 
Adres:    
 
Woonplaats:    
 

 

(facultatief) handelend namens of in opdracht van 
 
Firmanaam: 
 
Adres: 
 
Gevestigd te: 
 

 
Mevrouw J. van Erkel van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles te Delft, en/of zijn plaatsvervanger 

 
te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen op de op 

donderdag 9 september 2021 om 15.00 uur 
Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, 2611 HP te Delft te houden 

 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, 

 
om aldaar voor hem/haar per agendapunt het stemrecht uit te oefenen op de wijze als hieronder bij de instructie is 
aangegeven en te handelen en alles te doen wat ondergetekende zelve, ter vergadering tegenwoordig zijnde, zou 
kunnen en mogen doen, een en ander met het recht van substitutie. Deze machtiging geldt voor een aantal 
stemmen dat gebaseerd is op het door de ondergetekende gehouden aantal  

 
…..…. gewone aandelen (graag invullen) 

 
dat rechtsgeldig voor deelname aan de vergadering is aangemeld via uw bank of commissionair bij ABN AMRO 
Bank N.V. 
 

 
Deze ondertekende volmacht/steminstructie dient uiterlijk op donderdag 2 september 2021 voor 17.30 uur 
ontvangen te zijn door: 
    ABN AMRO Bank N.V. 
    Afd. Corporate Broking (HQ7050)      
    Gustav Mahlerlaan 10  
    1082 PP AMSTERDAM 
    The Netherlands 
    Fax. 020 628 8481 
    E-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com 
    Internet: www.abnamro.com/evoting 
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Agendapunten en steminstructie voor de 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles  

op donderdag 9 september 2021 om 15.00 uur 
 
(bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden gestemd) 
 
         Kruis uw keuze aan  
 

  Voor Tegen Onthouding 

5. Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag en 
remuneratierapport over 2020 

□ □ □ 

6. Vaststelling van de jaarrekening over 2020 □ □ □ 

8. Bestemming van het resultaat over 2020 □ □ □ 

9. Het verlenen van decharge voor het gevoerde beleid over 2020 □ □ □ 

10. Het verlenen van decharge voor het gehouden toezicht over 2020 □ □ □ 

11. Voorstel tot wijziging statuten en machtiging van bestuurder 
alsmede iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en 
advocaat werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte 
van statutenwijziging te doen verlijden 

□ □ □ 

12. Benoeming accountant voor de controle van de jaarrekening over 
het boekjaar 2022 

□ □ □ 

13. Herbenoeming van de heer M.C. Udink als commissaris □ □ □ 

14. Herbenoeming van de heer C. Bikkers als commissaris □ □ □ 

15. Benoeming van mevrouw S. de Clercq als commissaris □ □ □ 

16. Benoeming van de heer W.W.J.T. Broekman als commissaris □ □ □ 

17. Benoeming van H.K.H. Margarita De Bourbon De Parme als 
commissaris 

□ □ □ 

 
 

 
 
Datum:      Plaats: 
 
Handtekening:    Naam:    Voorletters:  
   
  

 

X 


