MODELSTEMVOLMACHT
Ik/Wij ___________________________________________ houder van ____________
certificaten van aandelen op naam in het kapitaal van Eurocommercial Properties N.V. (“de
Vennootschap”), geef/geven hierbij onherroepelijke volmacht en opdracht aan
_____________________________________ wonende te ___________________________
of in het geval ik/wij niet een specifieke gevolmachtigde heb/hebben aangewezen, aan Mr J.D.
van der Beek, notaris te Amsterdam, en/of iedere bij Mr Van der Beek werkzame kandidaatnotaris, die in dezen handelt als onafhankelijke derde zoals bedoeld in best practicebepaling
IV.3.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code, om voor mij/ons namens mij/ons te
stemmen op de jaarvergadering van de Vennootschap te houden op 1 november 2016 of op
een latere datum in geval van uitstel, voor het aantal genoemde certificaten van aandelen en
met inachtneming van de navolgende steminstructies:
Voor*
Besluiten zoals voorgesteld in de oproep
voor de vijfentwintigste jaarvergadering
(i)

Besluit tot het opstellen van de jaarrekening in
de Engelse taal en vaststelling van de jaarrekening

(ii)

Vaststelling van het dividend inclusief de datum
van betaling zoals voorgesteld door de
Raad van Commissarissen en de directie

(iii)

Decharge van de directie

(iv)

Decharge van de Raad van Commissarissen

(v)

Herbenoeming van de heer P.W. Haasbroek als
commissaris

(vi)

Herbenoeming van de heer J.P. Lewis als voorzitter
van de directie

(vii) Herbenoeming van de heer E.J. van Garderen als
lid van de directie
(viii) Bezoldiging van de raad van commissarissen
(ix)

Bezoldiging van de directie

(x)

Herbenoeming van de accountant

(xi)

Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of opties

(xii) Bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen
en/of certificaten van aandelen

* Plaats een (x) in het vak van uw keuze.
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Tegen*

Onthouding*

Aldus getekend te ______________________ door mij/ons op _____________________ 2016.

A. Indien de certificaathouder een rechtspersoon is:
__________________________
Handtekening bevoegde persoon

__
Handtekening bevoegde persoon

__________________________
Naam bevoegde persoon

_____
Naam bevoegde persoon

__________________________
Functie

_____
Functie

B. Indien de certificaathouder een natuurlijk persoon is:

__________________________
Handtekening

_____
Handtekening
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