VOLMACHT
Ten behoeve van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. (“AVA”) te
houden op woensdag 20 april 2022 om 10.15 uur.
Ondergetekende,
………………………………………………………………..………………………………………(naam)
………………………………………………………………..………………………………………(adres)
………………………………………………………………...………………………(postcode en plaats)
.……………………………………………………………………………………...………………….(land),
hierna te noemen: de “Aandeelhouder”, handelend in zijn hoedanigheid van houder van
…………………(aantal) gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,50 (de
“Aandelen”) in Koninklijke Vopak N.V., verleent hierbij volmacht aan:
iedere medewerker en iedere (kandidaat-)notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V.,
allen afzonderlijk,
om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AVA en te spreken namens de
Aandeelhouder en te stemmen op de Aandelen met betrekking tot de agendapunten van de AVA,
op de wijze als hieronder aangegeven:
Nr.

Agenda

voor

tegen

onthouding

1.

Opening

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

2.

Bespreking van het bestuursverslag over het
boekjaar 2021

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3.

Implementatie van het remuneratiebeleid voor het
boekjaar 2021 (adviserende stem)

4.

Bespreking en vaststelling van de jaarrekening over
het boekjaar 2021

5a.

Dividend
Verantwoording reserverings- en dividendbeleid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5.b

Dividend
Voorstel dividenduitkering over het boekjaar 2021

6.

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur
voor de uitoefening van hun taken in het boekjaar
2021
Decharge van de leden van de Raad van
Commissarissen voor de uitoefening van hun taken
in het boekjaar 2021

7.

8.

Herbenoeming van de heer F. Eulderink als lid van
de Raad van Bestuur

9.

Benoeming van de heer M.E.G. Gilsing als lid van
de Raad van Bestuur

10.

Herbenoeming van mevrouw L.J.I. Foufopoulos –
De Ridder als lid van de Raad van Commissarissen

11.

Herbenoeming van de heer B. van der Veer als lid
van de Raad van Commissarissen

12.

Herbenoeming van de heer M.F. Groot als lid van
de Raad van Commissarissen

13.

Goedkeuring Remuneratiebeleid Raad van
Commissarissen

14.

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot
verwerving van gewone aandelen

15.

Benoeming van Deloitte Accountants B.V. als de
externe accountant voor het boekjaar 2023

16.
17.

Rondvraag
Sluiting

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

De aansprakelijkheid van NautaDutilh N.V. en de gevolmachtigde voor schade die de
volmachtgever lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van NautaDutilh N.V. of een
gevolmachtigde bij het gebruik van of anderszins in verband met deze volmacht, is beperkt tot het
bedrag waarop de door NautaDutilh N.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat NautaDutilh N.V. in verband met die
verzekering draagt. De volmachtgever vrijwaart de gevolmachtigde en NautaDutilh N.V.
onherroepelijk tegen alle aanspraken van derden in verband met deze volmacht of handelingen
die een gevolmachtigde in verband daarmee verricht of heeft nagelaten, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die
NautaDutilh N.V. en/of de gevolmachtigde in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht en blijft van kracht tot de volmachtgever
deze jegens NautaDutilh N.V. schriftelijk zal hebben herroepen.
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………...
Plaats: .………………………………………………………………………………………………………
Datum: .……………………………………………………………………………………………………..
Deze volmacht en uw originele registratiebewijs dienen uiterlijk op woensdag 13 april 2022 om
17.00 uur door NautaDutilh N.V. (ter attentie van mr. P.C.S. van der Bijl, Beethovenstraat 400,
1082 PR Amsterdam) ontvangen te zijn.

