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STEMVOLMACHT 

TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ACCELL GROUP N.V. 
OP WOENSDAG 20 APRIL 2022 

 

 
Een stemvolmacht kan slechts worden verleend voor het aantal aandelen dat blijkt uit een vóór de 
vergadering gedeponeerde verklaring van een bankinstelling inhoudende dat de in die verklaring 
genoemde hoeveelheid gewone aandelen behoort tot het verzameldepot van die bankinstelling en 
dat de in die verklaring genoemde aandeelhouder op de registratiedatum (23 maart 2022) tot die 
hoeveelheid gewone aandelen deelgenoot in het verzameldepot van de bank is. 
 
De in de vorige zin bedoelde verklaring dient uiterlijk op woensdag 13 april 2022 vóór 17.30 uur (CET) 
bij de betreffende bankinstelling te zijn aangevraagd. De verklaring geldt als toegangsbewijs voor de 
Algemene Vergadering. 
 
 
De ondergetekende: 
 
(bij aandeelhouder-rechtspersoon naam rechtspersoon en naam bevoegd vertegenwoordiger); de 
aandeelhouder-rechtspersoon staat jegens de Vennootschap in voor de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de hierop vermelde vertegenwoordiger van de aandeelhouder-
rechtspersoon met betrekking tot de rechten van de aandeelhouder-rechtspersoon zoals opgenomen 
in deze stemvolmacht 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
handelend in zijn/haar hoedanigheid van houder van _______________ [aantal] gewone aandelen, 
elk aandeel nominaal groot € 0,01, in het kapitaal van de naamloze vennootschap: 
Accell Group N.V., met zetel te Heerenveen, kantoorhoudende 8444 AR Heerenveen, Industrieweg 
4, (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01082289), hierna te noemen: de 
Vennootschap; 
 
verleent hierbij volmacht aan: 
 
Intertrust Financial Services B.V. of: 
 
 
_____________________________________________________________  
 
 
 
 
om voor en namens ondergetekende: 
 
de Algemene Vergadering van de Vennootschap op 20 april 2022 bij te wonen, vragen te stellen en 
als volgt stem uit te laten brengen met betrekking tot de volgens de agenda voor die Algemene 
Vergadering voorgestelde besluiten: 
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3.b. Bezoldigingsverslag 2021 Raad van Bestuur 

(voor advies stemming) 
 ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 
 

3.c. Bezoldigingsverslag 2021 Raad van Commissarissen 
(voor advies stemming) 

 ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 
 
 

4. Vaststelling jaarrekening 2021  ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 

 
6.a. Verlening decharge aan Raad van Bestuur  ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
  
   
6.b. Verlening decharge aan Raad van Commissarissen  ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 

 

7. Benoeming accountant 2023  ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 

   
8.a. 
 
 
 
 
8.b. 

Herbenoeming van mevrouw D. Jansen Heijtmajer tot 
lid Raad van Commissarissen  
 
 
 
Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot lid 
Raad van Commissarissen 

 ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 

 

 ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 
 

10. Machtiging Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen 
Accell Group N.V. 

 ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
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11.a. Verlenen van bevoegdheid aan Raad van Bestuur tot 
uitgifte van gewone aandelen (of tot het verlenen van 
rechten tot het nemen van gewone aandelen) 

 ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 
 

   
11.b. Verlenen van bevoegdheid aan Raad van Bestuur tot 

beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij 
uitgifte van gewone aandelen (of bij het verlenen van 
rechten tot het nemen van gewone aandelen) 

 ten gunste van het voorstel 

 tegen het voorstel 

 onthouding van stemmen 
 

 
Deze stemvolmacht kan alleen schriftelijk worden herroepen. 
 
Indien de volmacht geen steminstructies bevat, wordt deze geacht “voor” te stemmen op de agenda 
voorstellen zoals deze door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn ingebracht.  
 
Bij het verrichten van handelingen met gebruikmaking van deze stemvolmacht kan de 
gevolmachtigde tevens optreden als gevolmachtigde van een of meer andere aandeelhouders van 
de Vennootschap. 
 
De verhouding tussen ondergetekende en de gevolmachtigde uit deze stemvolmacht is uitsluitend 
onderworpen aan Nederlands recht. 
 
 
Getekend te ___________________ op ______________________2022 
 
____________________________________ 
[naam] 


