
Ondergetekende geeft hierbij een volmacht aan enig medewerker van OBAM Investment Management B.V. om voor
en namens ondergetekende bovengenoemde Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, deel te
nemen aan de beraadslagingen, daarbij het woord te voeren, het aan alle door ondergetekende gehouden aandelen
verbonden stemrecht op basis van de onderstaande steminstructies uit te oefenen en voorts al hetgeen te doen en
te verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nodig acht.

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Aantal aandelen ter registratie: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Naam intermediair: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Effectenrekening: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Stemvolmacht

Steminstructies Voor Tegen Onthouding

2 Vaststelling notulen Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders gehouden op 11 juni 2020

4 Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020

5 Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2020

6
Het verlenen van décharge aan de huidige en voormalige leden 
van de Directie van OBAM N.V. voor het gevoerde bestuur 
gedurende het boekjaar 2020

7

Het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van 
Commissarissen voor het toezicht op het door Directie 
gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken van OBAM 
N.V. gedurende het boekjaar 2020

8a Herbenoeming van de heer A.H. Lundqvist als lid van de Raad 
van Commissarissen

8b Benoeming van de heer L. Meijaard als lid van de Raad van 
Commissarissen

9 Vaststelling beloning Raad van Commissarissen

Ten behoeve van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OBAM N.V., digitaal te houden
op 18 mei 2021 om 14:30 uur.

Deze stemvolmacht graag volledig invullen en uiterlijk 11 mei 2021 17:30 uur delen met ING Bank N.V. via iss.pas@ing.com. Ter bevestiging van
de registratie dient de intermediair, zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, waar de aandelen van de ondergetekende in administratie
worden gehouden voor 11 mei 2021 17:30 uur aan ING Bank N.V. een verklaring te overleggen waarin het aantal aandelen dat voor
ondergetekende wordt gehouden op de registratiedatum is opgenomen. Daarna zal via het opgegeven e-mailadres een registratiebewijs aan de
ondergetekende worden verstrekt.

Deze volmacht is verstrekt met recht van substitutie en wordt beheerst door Nederlands recht.
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