
 

Registratie / Steminstructie / Volmacht formulier – GeoJunxion N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 15 november 2022                                                               

  

 

INSCHRIJVING / STEMINSTRUCTIE / VOLMACHT FORMULIER 

GEOJUNXION N.V  
ALGEMENE VERGADERING van AANDEELHOUDERS (AVA) van 

15 november 2022 
 
 

Bijeenkomst start om 10:00 uur, op het kantoor van GeoJunxion (Capelle a/d IJssel 2909 LC, Rivium Quadrant 75, 9e verdieping).  
De vergadering kan worden bijgewoond via online Teams webinar of persoonlijk op het kantoor van het bedrijf. De link naar het 
webinar wordt na registratie naar je e-mailadres gestuurd. 
 
Aandeelhouders die het online webinar bijwonen, worden verzocht voorafgaand aan de vergadering hun stem uit te brengen met 
behulp van dit steminstructieformulier. Voor Aandeelhouders die niet vooraf kunnen stemmen of de voorkeur geven aan "live-
voting", zal GeoJunxion een online stemsessie openen via Microsoft Teams Polls. Degenen die persoonlijk aanwezig willen zijn en 
tijdens de vergadering willen stemmen, worden verzocht een persoonlijk apparaat (pc, mobiel of tablet) om online stemmen 
mogelijk te maken. 
 
Persoonlijke gegevens aandeelhouder: 
 
Voornaam, Achternaam: ___________________________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________________________ 

Postcode  _______________ Gemeente:____________________________________ 

Land   ___________________________________________________________________   

E-mail Adres  ___________________________________________________________________ 

 

Houlder van                  _____________ (aantal) gewone aandelen in het eigen vermogen van GEOJUNXIONN.V. (1) 

 
(Optioneel) Verleent hierbij zijn of haar volmacht aan de hieronder genoemde volmachthouder (2): 
 
Voornaam, Achternaam: ___________________________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________________________ 

Postcode  _______________ Gemeente:____________________________________ 

Land   ___________________________________________________________________   

E-mail Adres  ___________________________________________________________________ 

 
Om de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse AVA van GEOJUNXION N.V, stelt u vragen en stemt u namens hem 
of haar over de agendapunten in overeenstemming met de onderstaande steminstructies: 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

(1) Indien de aandeelhouder door middel van deze volmacht vertegenwoordigd wil worden op de Jaarlijkse AVA, dient hij/zij te bewijzen 
dat hij/zij in het bezit is van het aantal aandelen dat op dit formulier is ingevuld en moet hij/zij zijn geregistreerd als aandeelhouder in 
de (sub) registers voor aandelen aan toonder die op de Registratiedatum worden gehouden en zich voor de vergadering uiterlijk 8 
november 2022 om 17.00 uur CET moeten aanmelden bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 
1102 BD, Amsterdam, Telefoonnummer 020-5762716, e-mail iss.pas@ing.com. 
 

(2) Indien u ervoor kiest om geen gevolmachtigde te noemen, kan dit gedeelte blanco worden gelaten. GeoJunxion zal een gevolmachtigde 
aanwijzen die u zal vertegenwoordigen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en zal stemmen in 
overeenstemming met uw instructies op de volgende pagina. Indien u alle of bepaalde steminstructies blanco laat, zal de 
gevolmachtigde namens u stemmen en in overeenstemming met zijn/haar eigen opvattingen. 
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Stem instructie (gelieve een X te plaatsen in het betreffende vakje om de keuze te bepalen): 

  Agenda Voor Tegen Onthouding 

1 Opening van de vergadering en aankondigingen 
   

     
 

Terugblik op het boekjaar 2021 -'22       

2 Business update verduidelijken van de strategie van de onderneming  
   

3 Rapport van de Raad van Bestuur over het financiële jaar 2021-'22 
   

4 Rapport van de  Raad van Toezicht over het financiële jaar 2021-'22 
   

5 Remuneratie policy over het financiële jaar  2021-'22        

6 Goedkeuring van de notullen van de AVA van 16 november 2021       
     

 
Jaarrekening over boekjaar 2021 - 2022 

   

7 Voorstel tot goedkeuring van de Jaarrekening over 2021-2022       

8 Procedure mbt allocatie van resultaten (ter discussie) 
   

9 Voortel om niet over te gaan tot uitkering van dividend over 2021-'22       

10 Corporate Governance (ter discussie) 
   

11 Voorstel tot verlening van discharge aan de leden van de Raad van Bestuur        

12 Voorstel tot verlening van discharge aan de leden van de Raad van 
Commissarissen  

      

     
 

Raad van Commissarissen 
   

13 Voorstel tot autorisatie van de Raad van Toezicht voor het benoemen van 
een externe auditor 

      

     
 

Authorisaties mbt uitgifte van aandelen 
   

14 Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur voor het uitgeven van 
gewone aandelen of het toekennen van rechten tot het verkrijgen van gewone 
aandelen, tot een maximum van  5%, mbt aan het personeel of leden van de 
Raad van Bestuur toegekende Aandelen Opties of overige algemene 
doelstellingen. 

      

15 Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur voor het uitgeven van 
gewone aandelen met als doel de volledige of gedeeltelijke conversie van de 
openstaande converteerbare leningin gewonde aandelen van de 
onderneming. 

      

16 Voorstel tot autorisatie van de Raad van Bestuur tot het inperken van de 
voorkeurrechten van bestaande aandeelhouders in geval van uitgifte van 
aandelen onder agenda punten 14 en 15. 

      

     
17 Overige punten 

   

18 Sluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
   

 
Voor de volledige inhoud van de voorstellen wordt verwezen naar de agenda en de toelichting op de agenda. 
Ondertekend door de aandeelhouder. 
 
Handtekening  __________________________ 
 
Voornaam, Achternaam: ___________________________________________________________________ 

Gemeente / Land: ___________________________________________________________________ 

Datum:   ___________________________________________________________________ 

 
Voor Aandeelhouders met stemrecht dient dit steminstructieformulier/volmachtformulier uiterlijk op 8 november 2022 om 17u00 
CET te zijn ontvangen bij de Issuer Services van ING Bank N.V. (e-mail: iss.pas@ing.com) 


