OBAM N.V.
CONVOCATIE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
OBAM N.V. (“OBAM”) nodigt haar aandeelhouders uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (“AvA”) bij te wonen. De AvA vindt plaats op dinsdag 17 mei 2022 om 14:30 uur in het World
Trade Center Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol.
Agenda
1.

Opening

2.

Vaststelling notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 18 mei 2021

3.

Bestuursverslag over het boekjaar 2021 en Bericht van de Raad van Commissarissen

4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2021
5.
6.

Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2021
Het verlenen van décharge aan de Directie van OBAM N.V. voor het gevoerde bestuur gedurende het
boekjaar 2021

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 2021

8. Het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2022
9.

Voorstel tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen

10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting
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Beschikbare informatie
De volgende informatie is beschikbaar op de website van OBAM en via Evote by ING:
•

convocatie;

•

agenda en toelichting op de agenda inclusief informatie met betrekking tot de herbenoeming van een lid van
de Raad van Commissarissen;

•

notulen vorige AvA (18 mei 2021);

•

het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2021.

Deze documenten liggen eveneens ter inzage ten kantore van de beheerder (OBAM Investment Management
B.V.) en zijn kosteloos op te vragen via info@obam.nl.
Registratiedatum
Overeenkomstig het in de wet bepaalde zullen voor deze AvA als stem- en vergadergerechtigden gelden diegene
die: (i) op 19 April 2022, 17:30 uur (“(Registratiedatum”) zijn geregistreerd als aandeelhouder van OBAM in een
door de Directie aangewezen register en (ii) succesvol onderstaande registratieprocedure hebben afgerond.
De Directie wijst als register aan de administraties van intermediairs zoals bedoeld in de Wet giraal
effectenverkeer.
Registratieprocedure
Aandeelhouders die wensen de AvA in persoon bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen tijdens
de AvA dienen zich tussen 20 april 2022 en 10 mei 2022 te registreren via Evote by ING.
Ter bevestiging van de registratieaanvraag worden intermediairs verzocht om uiterlijk dinsdag 10 mei 2022, 17:30
uur een elektronische verklaring te overleggen aan ING Bank N.V. waarin het aantal aandelen dat op de
Registratiedatum wordt gehouden voor de geregistreerde aandeelhouder(s) is opgenomen.
Bijwonen van de AvA in persoon
Na succesvol afronden van de registratieprocedure ontvangen aandeelhouders een bevestigingsmail met een link
naar het toegangsbewijs.
Aanmelding voor deelname aan de AvA vindt plaats op de dag van de vergadering van 13:30 uur tot 14:30 uur
(start van de AvA). Personen die zich na 14:30 uur aanmelden kunnen niet meer deelnemen aan de AvA.
Aandeelhouders die wensen de AvA in persoon bij te wonen, dienen een geldig toegangsbewijs alsmede een geldig
legitimatiebewijs te overleggen bij de aanmelding.
Stemvolmacht
Aandeelhouders kunnen zich tijdens de AvA door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Hiervoor dienen
aandeelhouders zich te registeren conform de registratieprocedure. Daarnaast dienen aandeelhouders uiterlijk
dinsdag 10 mei 2022, 17:30 uur, een volledig ingevulde en ondertekende stemvolmacht in te dienen bij ING Bank
N.V. (iss.pas@ing.com). De stemvolmacht is beschikbaar op de website van OBAM en via Evote by ING.
Aandeelhouders kunnen ook steminstructie verstrekken aan Mevr. S. van Berkum-Swaak, Legal and Compliance
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Officer van OBAM Investment Management B.V. of ingeval van haar afwezigheid enig andere medewerker van
OBAM Investment Management B.V.
Vragen
Voor vragen met betrekking tot de registratieprocedure kan contact worden opgenomen met ING Bank N.V. via
e-mail (iss.pas@ing.com) of telefoon (+31 (0)20 576 2716). Voor alle overige vragen kan contact worden
opgenomen met de beheer OBAM Investment Management B.V. via e-mail (info@obam.nl) of telefoon (+31
(0)20 299 8275).
Tot slot
OBAM behoudt zich het recht voor om de wijze waarop de AvA plaatsvindt, danwel de locatie van de AvA te
wijziging indien omstandigheden in het kader van de COVID-19 pandemie dit rechtvaardigen, onder voorbehoud
dat de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) van toepassing is. OBAM adviseert haar aandeelhouders om
regelmatig de website van OBAM te raadplegen voor eventuele updates ten aanzien van deze AvA.
Schiphol, 5 April 2022
De Directie, tevens beheerder van OBAM N.V.
OBAM Investment Management B.V.
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