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* Hier dient de certificaathouder door middel van het vullen van de ☐ een keuze te maken tussen voor, tegen of onthouding

STEMINSTRUCTIEFORMULIER 

Ondergetekende, 

Naam _____________________________________________________________________________ 
Adres _____________________________________________________________________________  
Woonplaats _____________________________________________________________________________ 

hierna genoemd ‘certificaathouder’   

verleent hierbij volmacht (met het recht van substitutie) aan1: 

IQ EQ Financial Services BV (IQ EQ), gevestigd te Amsterdam, conform artikel 12.8 van de 
Administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 
Kempen, 

de secretaris van Van Lanschot Kempen NV, conform artikel 12.7 van de Administratievoorwaarden van 
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen 

om de op 6 oktober 2022 te houden buitengewone algemene vergadering van Van Lanschot Kempen NV namens 
certificaathouder bij te wonen en haar of zijn stem uit te brengen overeenkomstig de hieronder gegeven instructie: 

STEMINSTRUCTIE 

Agendapunt: 

3. Wijzigingen van de statuten van Van Lanschot Kempen en
teruggave van kapitaal

a. Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot Kempen
overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 1) om
het nominale bedrag van elk van de gewone aandelen A te verhogen ten
laste van de agioreserve met € 1,50 per gewoon aandeel A (ter stemming) voor tegen onthouding* 

b. Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap
overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging (Deel 2) en
om een bedrag van € 1,50 per gewoon aandeel A te betalen aan de
aandeelhouders (ter stemming) voor tegen onthouding*

Getekend te _________________________________ op ___________________________2022 

Handtekening _________________________________ 

1 Hier dient de certificaathouder door middel van het invullen van de ☐ een keuze te maken tussen IQ EQ of de secretaris van de vennootschap. Indien 
geen keuze is gemaakt, wordt de certificaathouder geacht de volmacht en steminstructie aan IQ EQ verleend te hebben  
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Dit steminstructieformulier dient uiterlijk vrijdag 30 september om 16.00 uur via de intermediair waar de certificaten zijn 
geadministreerd in het Van Lanschot Kempen elektronisch voting platform (EVO) te zijn verwerkt of door IQ EQ (postbus 
11063, 1001 GB Amsterdam, of e-mail: registers@iqeq.com) of de secretaris van de vennootschap (e-mail: 
proxyvoting@kempen.nl) te zijn ontvangen. 
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