


Ter informatie: N.V. Koninklijke Porceleyne Fles gebruikt voor de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden op 17 januari 2018 om 15:00 het elektronische volmachtsysteem van ABN AMRO.
De vennootschap verzoekt daarom alle aandeelhouders die van hun stemrecht gebruik wensen te maken via
volmacht, hun stem door te geven via het proxysysteem van ABN AMRO, te raadplegen via
www.abnamro.securitiesvoting.com/shareholder. Het elektronische volmachtsysteem maakt een papieren
volmacht overbodig, maar de papieren volmacht kan desgewenst gebruikt worden in plaats van het
elektronisch systeem.

MACHTIGING / STEMINSTRUCTIE
Hierbij verleent ondergetekende,
Naam:

Voorletters:

Adres:
Woonplaats:

(indien van toepassing) handelend namens of in opdracht van
Firmanaam:
Adres:
Gevestigd te:
hierna 'volmachtgever', volmacht aan

Mevrouw J. van Erkel (BV Delftsch Aardewerkfabriek ‘De Porceleyne Fles’ te
Delft) of haar plaatsvervanger
ertoe strekkende om volmachtgever te vertegenwoordigen op de

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, te houden op woensdag 17 januari 2018 om
15.00 uur ten kantore van de vennootschap
en om aldaar namens volmachtgever per agendapunt het stemrecht uit te oefenen op de wijze als
hieronder bij de instructie is aangegeven en te handelen en alles te doen wat volmachtgever zelve, ter
vergadering tegenwoordig zijnde, zou kunnen en mogen doen, een en ander met het recht van
substitutie. Deze volmacht geldt voor alle stemmen die kunnen worden uitgeoefend op het volgende
aantal door of namens volmachtgever op de registratiedatum 20 december 2017 gehouden gewone
aandelen:
……. gewone aandelen (graag invullen)
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welk aantal gewone aandelen voor deelname aan de vergadering namens volmachtgever door een
intermediair (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het giraal effectenverkeer) is aangemeld bij ABN
AMRO Bank N.V. conform de instructies die daarvoor in de oproep van de BAVA zijn opgenomen.
Deze ondertekende volmacht dient uiterlijk op woensdag 10 januari 2018
ontvangen te zijn door:
ABN AMRO Bank N.V.
Afd. Corporate Broking (HQ7050)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM
The Netherlands
Fax no. +31 (0)20 628 8481
E-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com
Internet : www.abnamro.com/evoting
Steminstructie:
(bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden gestemd)

Kruis uw keuze aan

2.

Goedkeuring van de voorgenomen verkoop door de vennootschap
van alle aandelen in B.K. Cookware B.V. en B.V. Koninklijke van
Kempen & Begeer aan The Cookware Company Europe BVBA

Datum:
Handtekening:

X

Voor

Tegen

Onthouding

□

□

□

Plaats:
Naam:

Voorletters:

2 van 2

