
 

 

Stemvolmacht en -instructie 

Volmacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") van LSP 

Life Sciences Fund N.V. (de "Vennootschap") te houden op 29 mei 2018 in het (tijdelijke) kantoor 

van de Vennootschap aan de Delflandlaan 1, 7e verdieping te Amsterdam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DE ONDERGETEKENDE, ___________________  woonachtig of gevestigd te ___________________, 

verklaart hierbij dat ondergetekende op de voor de Vergadering vastgestelde registratiedatum 

houder was van ____________ aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de "Aandelen") 

gehouden via een rekening bij ___________________ (vul in naam van uw bank of ander 

intermediair) en zich in overeenstemming met de gepubliceerde voorschriften voor de Vergadering 

heeft aangemeld, 

en verleent hierbij volmacht aan:  ________________________________ woonachtig te 

_______________________ (vul in volledige naam en woonplaats van de gevolmachtigde )(de 

"Gevolmachtigde"), 

om voor en namens ondergetekende de Vergadering bij te wonen, de presentielijst te tekenen, deel 

te nemen aan de beraadslagingen, daarbij het woord te voeren, het aan de door de ondergetekende 

gehouden Aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen (op basis van de onderstaande instructies) 

en voorts al hetgeen te doen en te verrichten wat de Gevolmachtigde ter zake nodig mocht oordelen, 

alles met de macht van substitutie. 

STEMINSTRUCTIE (plaats een "x" in het vakje van uw keuze).  

Agendapunt: Voor Tegen Onthouding 

3 Vaststelling jaarrekening 2017    

4 Decharge leden directie    

5 Decharge leden raad van commissarissen     

6 Herbenoeming lid raad van commissarissen    

7 Bezoldiging leden raad van commissarissen    

8 Benoeming accountant 2018    

9 Voorstel tot goedkeuring voor het uitlenen van effecten in 
de portefeuille van de Vennootschap (securities lending) 

   

     
 

Deze volmacht dient bevoegd ondertekend uiterlijk om 17.00 uur op woensdag 23 mei 2018 te zijn 

ontvangen door de KAS Bank N.V., t.a.v. Agent Services, De Entree 500, 1101 EE Amsterdam-Zuidoost, 

eventueel door elektronische verzending naar het e-mail adres global.proxyvoting@kasbank.com.  

Getekend te __________________ , datum ________________2018. 

_________________________ 

(handtekening volmachtgever) 

(graag een kopie van een geldig identiteitsbewijs meezenden) 


