
Volmacht (tevens steminstructie) voor certificaathouders 
Buitengewone Algemene Vergadering (‘BAVA’) Fugro N.V. op 14 december 2017  
 
 
Ondergetekende, 
 
1Naam:                
 
Adres:        Woonplaats/Land:      
 
Telefoonnummer:       E-mail:       
 
2Houder van             certificaten van aandelen (ISIN Code NL 0000352565)  
 
Nummer van het toegangsbewijs ontvangen van ABN AMRO Bank N.V :        
 
verklaart dat hij/zij op donderdag 16 november 2017 na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de ‘Registratiedatum’), 
via het intermediair waar de certificaten in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting, het hierboven genoemde aantal 
certificaten van aandelen in het kapitaal van Fugro N.V. (‘Fugro’) heeft aangemeld voor de BAVA van Fugro op donderdag 14 december 
2017. 
 
 Hij/zij zal de BAVA niet in persoon bijwonen en verleent hierbij volmacht aan:  
 
 ¹Naam:               
 
 Adres:        Woonplaats/Land:     
 
 Telefoonnummer:      E-mail:       
 
om ondergetekende te vertegenwoordigen op de BAVA en aldaar namens hem/haar het woord te voeren en stem uit te brengen 
overeenkomstig onderstaande steminstructie: 
 
 Hij/zij zal de BAVA niet in persoon bijwonen en verleent hierbij volmacht aan SGG Financial Services B.V. in Amsterdam, om 

ondergetekende te vertegenwoordigen op de BAVA en aldaar stem uit te brengen overeenkomstig onderstaande 
steminstructie: 

 
  Stem 

Nr. Agendapunt Voor Tegen Onthouding 

1 Opening van de vergadering   n.v.t.   n.v.t.       n.v.t. 

2 

Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur* 
a) benoeming van de heer Øystein Løseth 
b) goedkeuring van bestanddelen van de bezoldiging 
* Dit agendapunt 2 omvat zowel agendapunt 2a als agendapunt 2b welke 
gezamenlijk in stemming zullen worden gebracht 

 
 

  

3 Statutenwijziging  
 

  

4 Rondvraag   n.v.t.   n.v.t.       n.v.t. 

 
Graag duidelijk het hokje aankruisen. Indien u het hokje niet of niet juist aankruist wordt uw stem op dit agendapunt als ongeldig beschouwd. 
 
en voorts alles te doen wat de gevolmachtigde nuttig of nodig acht in verband met het voorgaande. Deze volmacht kan worden 
overgedragen aan een derde en kan worden herroepen tot uiterlijk 14 december 2017. 
 
 
 
 
 
              
(handtekening)      (datum en plaats)  
 
! Vergeet aub niet bovenaan dit formulier uw naam en het aantal certificaten in te vullen. 
 
Deze volmacht moet uiterlijk op donderdag 7 december 2017 om 17.30 uur door Fugro N.V. (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, 
Antwoordnummer 10008, 2260 VB Leidschendam, fax +31 (0)70 3202703 of, bij voorkeur, per e-mail: w.mulders@fugro.com) zijn 
ontvangen. 
 
Degene die de vergadering bijwoont, dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en dat op verzoek te tonen. 
                                                           
1 Indien u optreedt als vertegenwoordiger van een instelling/onderneming dan wordt u verzocht de naam hiervan in te vullen 
2 U wordt verzocht het aantal certificaten van aandelen in te vullen zoals vermeld op uw toegangsbewijs van ABN AMRO Bank N.V.  
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