SCHRIFTELIJKE VOLMACHT

Voor de algemene vergadering ("de Vergadering") van ThinkCapital ETF’s N.V. ("de
Vennootschap”) te houden op 29 september 2014 om 10.00 uur ten kantore van de
Vennootschap aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

De ondergetekende,

(naam volmachtgever)

...............................................................................

(adres)

...............................................................................

(postcode/woonplaats)

...............................................................................

(land)

...............................................................................

(hierna te noemen "de Aandeelhouder"), handelend in zijn hoedanigheid van houder van
.............. (aantal) gewone aandelen in ThinkCapital ETF’s N.V., verklaart hierbij volmacht te
verlenen aan:

(naam gevolmachtigde)

...............................................................................

(adres)

...............................................................................

(postcode/woonplaats)

...............................................................................

(land)

...............................................................................

Om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Vergadering en aldaar namens de
Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen overeenkomstig de navolgende
steminstructie:

(kruis aan wat van toepassing is)

Nr.

Agenda

Voor

Tegen

Onthouding

1.

Opening.

nvt

nvt

nvt

2.

4.

Besluit tot wijziging Statuten
conform het voorgestelde concept.
Het verlenen van de machtiging
aan Boekel De Neree de akte van
statutenwijziging te tekenen.
Rondvraag (ter bespreking).

nvt

nvt

nvt

5.

Sluiting.

nvt

nvt

nvt

3.
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Indien u geen specifieke voorkeur heeft voor een gevolmachtigde, kunt u het invullen van de
naam van een gevolmachtigde achterwege laten. In dat geval zal de volmacht geacht
worden te zijn verleend aan de heer M. Rozemuller in zijn hoedanigheid als bestuurder van
de beheerder van ThinkCapital ETF’s N.V.

Bij gebreke van een eenduidige steminstructie zal stem worden uitgebracht voor het
betreffende voorstel.

De schriftelijke volmacht wordt verleend met het recht van substitutie en onder volledige
vrijwaring van de gevolmachtigde(n) voor alle in verband met de volmacht verrichtte
rechtshandelingen.

Handtekening
volmachtgever:

......................................................................................................
Plaats:

.......................................................................................................

Datum:

.......................................................................................................

Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk op 22 september 2014 voor 16.00 uur te zijn
ontvangen door de Vennootschap per mail op info@thinketfs.nl of per post naar Barbara
Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

De gevolmachtigde kan zijn bevoegdheden onder deze schriftelijke volmacht slechts
uitoefenen indien u uw aandelen rechtsgeldig heeft aangemeld op de in de oproeping tot de
Vergadering vermelde wijze.

Indien u deze schriftelijke volmacht verleent namens een ander (bijvoorbeeld in uw
hoedanigheid van vermogensbeheerder, belangenbehartiger, gevolmachtigde of anderszins)
dient u tevens bewijs te overleggen waaruit blijkt dat u bevoegd bent deze volmacht namens
die ander te verlenen.
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