Voor retour aan Hapimag
Druk de “Aandeelhoudersvolmacht en akkoordverklaring“ af
en stuur deze ingevuld en op het origineel ondertekend naar:
Hapimag AG, Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen, Schweiz

AANDEELHOUDERSVOLMACHT EN AKKOORDVERKLARING VOOR DEELNAME AAN EVOTING
Ik wil in de toekomst deelnemen aan elektronisch
stemmen – hierna “eVoting” genoemd.
Ik neem hierbij kennis van het volgende:
– Hapimag AG verstrekt een opdracht tot uitvoering
van eVoting aan een externe dienstverlener, momenteel Nimbus AG, Ziegelbrücke, Zwitserland.
–H
 apimag AG geeft de voor eVoting noodzakelijke
persoonsgegevens door aan de externe dienst
verlener (voor informatie over gegevensbescherming,
zie privacyverklaring op www.hapimag.com /
privacyverklaring).
– De elektronische verstrekking van de steminstructies/opdrachten verloopt via internet, op het
platform van de externe dienstverlener.
– Deze gegevens worden na de Algemene Vergadering gewist.
– De noodzakelijke toegangsgegevens krijg ik samen
met de andere documentatie voorafgaand aan
de desbetreffende Algemene Vergadering per
post toegezonden.
– Ik kan in plaats van via eVoting mijn stemrecht nog
altijd uitoefenen op de tot nu toe gebruikelijke
manier, d.w.z. schriftelijk per post of door schriftelijke volmacht, respectievelijk door persoonlijke
deelname aan de vergadering.

Ik geef hierbij overeenkomstig art. 689 a–c van het
Schweizerische Obligationenrecht opdracht aan:
– de externe dienstverlener of eventueel zijn rechtsopvolger, om de door mij van te voren via het
eVotingplatform afgegeven instructies/opdrachten
over de afzonderlijke agendapunten van de desbetreffende Algemene Vergadering door te geven
aan de onafhankelijke vertegenwoordiger voor de
uitoefening van stemrechten;
– de desbetreffende onafhankelijke vertegenwoordiger om de met mijn aandelen verbonden stemrechten tijdens de Algemene Vergadering van
Hapimag AG overeenkomstig de door mij verstrekte instructies/opdrachten te vertegenwoordigen.
Deze verklaring geldt vanaf het moment van ontvangst door Hapimag en blijft geldig tot wederopzegging. Dit betekent dat deze niet voor alle
volgende Algemene Vergaderingen moet worden
hernieuwd.
Deze verklaring kan op elk gewenst tijdstip worden
herroepen door middel van schriftelijk bericht aan
Hapimag AG.
De opdracht, de inzet van de externe dienstverlener
en deze verklaring zijn uitsluitend onderworpen aan
Zwitsers recht.

Plaats, datum	Naam en handtekening van de aandeelhouder
(of van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger)

Houd a.u.b. rekening met de regeling omtrent de
sluitingsdatum:
Hapimag AG kan deze verklaring uitsluitend op tijd verwerken indien deze uiterlijk voor 20 februari van het lopende
jaar waarin de Algemene Vergadering plaatsvindt in de
originele versie en ondertekend per post door Hapimag AG
is ontvangen. Later binnenkomende verklaringen kunnen
pas voor de daarop volgende Algemene Vergaderingen in
aanmerking worden genomen.

Vornaam, Naam
Lidnummer
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