
VOLMACHT 
 

Voor de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (hierna te noemen de "BAVAs") 
van Dutch Star Companies ONE N.V. te houden op donderdag 20 februari 2020, te Crowne Plaza 
Amsterdam Zuid, George Gerschwinlaan 101, 1082 MT Amsterdam 

 

De ondergetekende, 

…………..………………………………………………………………………………………………         (naam), 

…………………………………………………………………………………………………………………        (adres), 

………………………………………………………………………………………….  (postcode en woonplaats), 
 

 
hierna te noemen "de Aandeelhouder", handelend in zijn hoedanigheid van houder van .......................... 

(aantal)   aandelen   in    Dutch Star Companies ONE N.V.,    verklaart   hierbij   volmacht   te    

verlenen    aan: 

…………………………………………………………………………………………………………………        (naam1) 

………………………………………………………………………………………………………………….        (adres), 

..…………………………………………………………………………………………. (postcode en woonplaats), 
 

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AVA van Dutch Star Companies ONE N.V. en aldaar 

namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen overeenkomstig de 

hiernavolgende steminstructie2: 

Eerste BAVA 

Nr. Agenda Voor Tegen Onthouding 

1. Opening en mededelingen. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

2. Bespreking Business Combination (bespreekpunt), welk besluit 
de onderdelen omvat die zijn opgenomen in de agenda van de 
BAVA 

N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

3 Goedkeuring van gebruikmaking van de Mandatory Bid 
Exemption met betrekking tot de Business Combination 
(stempunt). 

 

   

4. Verlenging van de termijn van DSCO in geval de Business 
Combination is goedgekeurd 

   

5. Rondvraag en sluiting. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

 

 

 

 

 

Tweede BAVA 

 

Nr. Agenda Voor Tegen Onthouding 

                                                           
1 Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde vul dan in: “bestuur”. Als u hier niets invult wordt 
de volmacht geacht te zijn verleend aan het bestuur. 
Als u de notaris van Allen & Overy LLP wilt machtigen om namens u uw stem uit te brengen op de AVA, dan kunt u de 
notaris ook via www.abnamro.com/evoting een elektronische volmacht met steminstructies geven. In dat geval maakt 
u geen gebruik van dit formulier. 
2 Als u geen hokje aankruist gaan wordt u geacht voor alle agendapunten te stemmen. 



1. Opening en mededelingen. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

2. Voorstel tot goedkeuring en het aangaan van de voorgestelde 
Business Combination (stempunt), welk besluit de onderdelen 
omvat die zijn opgenomen in de agenda van de BAVA 

   

3. Rondvraag en sluiting. N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats: …….…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………………………, 2020 

 
Deze volmacht dient uiterlijk vrijdag 14 februari 2020 om 17:30 uur door het bestuur te zijn 

ontvangen (Hondecoeterstraat 2E, 1071 LR Amsterdam; e-mail: spacteam@dutchstar1.com). Een 

kopie van de volmacht dient bij toegangsregistratie te worden getoond. 


