
  Formulier A - Aanmelding / Machtiging 
voor Registeraandeelhouders 
   

 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V.  

 
Bij deze verklaart ondergetekende, 
 

 
Naam: …………………………………………………   Voorletters: ……………………………… 
 
Adres: …………………………………………………   Woonplaats:      ……………………………… 
 
  
(facultatief) handelend namens of in opdracht van 
 

Firmanaam: …………………………………………………  KvK nummer:    ………………………………… 
 
Adres:    ……………………………………………………………  Gevestigd te: ………………………………… 
 
 

houder van ..................................... aandelen DSM geregistreerd bij IQ-EQ onder registratienummer 
............................ deel te willen nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke 
gehouden zal worden op donderdag 6 mei 2021.  
 

(svp vakje aankruisen zoals van toepassing) 
 

 Ik zal persoonlijk de vergadering bijwonen en online stemmen tijdens de vergadering (sterk 
afgeraden in verband met risico’s verbonden aan technische infrastructuren). 

 

Ik verklaar hierbij dat ik mijn stem zal uitbrengen langs elektronische weg via 
www.abnamro.com/evoting (te doen uiterlijk op donderdag 29 april 2021, 17.00 uur). 

 

 Ik machtig bij deze ...........................................................................................  
om namens mij de vergadering bij te wonen en voor mij het stemrecht uit te oefenen op de 
wijze zoals op de hierbij gevoegde instructie (formulier C) per agendapunt is aangegeven, en te 
handelen en alles te doen wat ondergetekende zelve, ter vergadering tegenwoordig zijnde, zou 
kunnen en mogen doen. 
 

Ik machtig bij deze Mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, en/of haar plaatsvervanger  
om namens mij de vergadering bij te wonen en voor mij het stemrecht uit te oefenen op de 
wijze zoals op de hierbij gevoegde instructie (formulier C) per agendapunt 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. 

 

 
Datum:  …………………………… Plaats: …………………………… 
 
Handtekening: ……………………………          

Deze aanmelding (en indien van toepassing de steminstructie) moet  
uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17.00 uur zijn ontvangen door: 
    IQ-EQ 
   Postbus 11063 
   1001 GB Amsterdam 
   faxnr +31 (0)20 5222535 
   email registers@iqeq.com 

 

 

 

 

http://www.abnamro.com/evoting
mailto:registers@iqeq.com
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Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V. 



Bij deze verklaart ondergetekende,





Naam:	…………………………………………………			Voorletters:	………………………………



Adres:	…………………………………………………			Woonplaats:      ………………………………



 

(facultatief)	handelend namens of in opdracht van



Firmanaam:	…………………………………………………		KvK nummer:    …………………………………



Adres:	   ……………………………………………………………		Gevestigd te:	…………………………………





houder van ..................................... aandelen DSM geregistreerd bij IQ-EQ onder registratienummer ............................ deel te willen nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke gehouden zal worden op donderdag 6 mei 2021. 



(svp vakje aankruisen zoals van toepassing)



	Ik zal persoonlijk de vergadering bijwonen en online stemmen tijdens de vergadering (sterk afgeraden in verband met risico’s verbonden aan technische infrastructuren).





Ik verklaar hierbij dat ik mijn stem zal uitbrengen langs elektronische weg via www.abnamro.com/evoting (te doen uiterlijk op donderdag 29 april 2021, 17.00 uur).





	Ik machtig bij deze ........................................................................................... 
om namens mij de vergadering bij te wonen en voor mij het stemrecht uit te oefenen op de wijze zoals op de hierbij gevoegde instructie (formulier C) per agendapunt is aangegeven, en te handelen en alles te doen wat ondergetekende zelve, ter vergadering tegenwoordig zijnde, zou kunnen en mogen doen.





Ik machtig bij deze Mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, en/of haar plaatsvervanger 



om namens mij de vergadering bij te wonen en voor mij het stemrecht uit te oefenen op de wijze zoals op de hierbij gevoegde instructie (formulier C) per agendapunt 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.





Datum:		……………………………	Plaats:	……………………………



Handtekening:	……………………………							

 

Deze aanmelding (en indien van toepassing de steminstructie) moet 
uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17.00 uur zijn ontvangen door:
 			IQ-EQ
			Postbus 11063
			1001 GB Amsterdam
			faxnr +31 (0)20 5222535
			email registers@iqeq.com
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