Registratiehandleiding
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
18 mei 2021

Registratieproces
Registratieperiode: 21 april 2021 – 11 mei 2021
1.

Ga naar Evote by ING


Let op: om u te kunnen registreren dient u te beschikken over een
account. Heeft u nog geen account, klik dan op “Account aanmaken”.



Vul een geldig e-mailadres en mobiel telefoonnummer in. Deze
gegevens worden onder andere gebruikt om uw identiteit te verifiëren
tijdens het inlogproces en om u op de hoogte te houden van de status
van uw registratie.

2. Selecteer onder “Aanstaande vergaderingen” de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van OBAM N.V. (AVA)
3. Start het registratieproces


Houdt uw mobiele telefoon bij de hand. Een verificatiecode wordt per
sms gedeeld tijdens het inlogproces.
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4. Vul de gegevens in over de posities die u houdt in OBAM N.V.


Selecteer “Registreer het totale saldo” om al uw aandelen OBAM N.V. te
registreren.



Selecteer “Registreer aantal aandelen” om een gedeelte van uw
aandelen OBAM N.V. te registreren. Meerdere registraties zijn mogelijk.

5. Selecteer op welke wijze u vertegenwoordigd wilt worden tijdens de
AVA. U kunt uw keuze na registratie wijzigen tot uiterlijk 11 mei 2021
17:30 uur


Selecteer “Persoonlijk deelnemen” als u de virtuele AVA persoonlijk wilt
bijwonen.



Selecteer “Stel een gevolmachtigde aan” wanneer u zich wilt laten
vertegenwoordigen door een derde persoon tijdens de virtuele AVA.



Selecteer “Stem van tevoren” wanneer u een steminstructie wilt geven
aan enig medewerker van OBAM Investment Management B.V.
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6. Controleer uw gegevens en klik op “Registreer”


U ontvangt een bevestigingsmail dat uw registratie is ontvangen. Via de
link in uw bevestigingsmail kunt u de status van uw registratie volgen.

7. Uw intermediair zal uw aandelen OBAM N.V. op de uiterste
registratiedatum bevestigen, waarna ING Bank N.V. de
verificatieprocedure zal voltooien


U ontvangt een e-mail dat uw registratie is voltooid.

8. Uiterlijk vijf (5) dagen voor de AVA ontvangt u een e-mail met een
link voor de virtuele meeting


De e-mail bevat tevens informatie over de mogelijkheid om tot uiterlijk
72 uur voorafgaand aan de AVA schriftelijk of elektronisch vragen te
stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.



De e-mail bevat tevens informatie hoe u de video conference call
applicatie kunt downloaden en kunt deelnemen aan de AVA.
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Veelgestelde vragen

Ik zie geen knop ‘Registreren’ voor de AVA waarvoor ik me wil registreren.
Waarschijnlijk is de registratieperiode nog niet begonnen. Op de pagina van de betreffende AVA kunt u zien wanneer de
registratieperiode begint.
Mijn registratie blijft in de status ‘registratie wacht op goedkeuring’. Wat moet ik doen?
In de meeste gevallen zal uw bank, broker of custodian uw aanmelding niet direct in behandeling nemen. Het kan ongeveer twee
werkdagen duren. Als de registratietermijn is verstreken en uw registratie wacht nog op goedkeuring, stuur dan een e-mail naar
iss.pas@ing.com.
Ik heb me aangemeld voor de AVA, maar deze is verdwenen uit het overzicht “Mijn inschrijvingen”.
Probeer opnieuw te registreren. Neem anders contact op met iss.pas@ing.com voor assistentie.
Ik heb ervoor gekozen om de vergadering persoonlijk bij te wonen, maar ik zou in plaats daarvan graag een stemvolmacht
afgeven. Kan ik dit veranderen?
Voor de uiterste registratiedatum kunt u uw instructie(s) wijzigen. Na het verstrijken van de uiterste registratiedatum is dit echter
niet meer mogelijk.
Kan ik mijn registratie herroepen?
Ja, als u een goedgekeurde registratie heeft, kunt u op deze registratie klikken. Nu kunt u op de knop ‘Intrekken’ klikken om uw
registratie in te trekken. U kunt dit alleen doen vóór de uiterste registratiedatum.
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1118 BJ Schiphol
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