Deponeringsnummer:________________________

SCHRIFTELIJKE VOLMACHT/ GIRALE AANDELEN
Voor de virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna te noemen “de AVA”) van Wolters
Kluwer N.V., te houden op donderdag 22 april 2021, om 15.00 uur. Formeel zal de vergadering worden
gehouden op het hoofdkantoor van Wolters Kluwer, Zuidpoolsingel 2, 2408 ZE in Alphen aan den Rijn.

De ondergetekende,
Naam : ______________________________________________________
Adres : ______________________________________________________
Postcode/ woonplaats : ________________________________________
Land : _____________________________________________________

Hierna te noemen “de Volmachtgever”, handelend in zijn/haar hoedanigheid van houder van
________________ (aantal) gewone aandelen in Wolters Kluwer N.V. die rechtsgeldig zijn aangemeld bij
ABN AMRO Bank N.V. verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:
Naam : Allen & Overy LLP 1

Adres : Apollolaan 15
Postcode/woonplaats : 1077 AB Amsterdam
om namens de Volmachtgever de virtuele AVA van Wolters Kluwer N.V. bij te wonen en aldaar de
hem/haar toekomende rechten uit te oefenen (met inbegrip van het stemrecht), voor _______________
(aantal) gewone aandelen met betrekking tot de punten op de agenda voor de AVA:

O zonder specifieke steminstructie 2
O overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie
(kruis aan wat van toepassing is)

1

Met Allen & Overy LLP wordt in dit verband bedoeld mevrouw mr. J.J.C.A. (Joyce) Leemrijse, notaris te Amsterdam,
en/of haar plaatsvervanger, en/of iedere (kandidaat‐)notaris van Allen & Overy LLP, kantoor Amsterdam met het
recht van substitutie.
2 In het geval een volmacht aan Allen & Overy LLP wordt gegeven zonder steminstructie, of indien de gemaakte keuze
onduidelijk is, wordt de Volmachtgever geacht in te stemmen met alle voorstellen van de Raad van Bestuur en/of de
Raad van Commissarissen.

No.

AGENDA

2c

Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag zoals
opgenomen in het jaarverslag (Annual Report) over het jaar 2020

3a

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening (Financial Statements)
over het jaar 2020 zoals opgenomen in het jaarverslag (Annual
Report) over het jaar 2020
Voorstel tot uitkering van een totaal dividend van € 1,36 per gewoon
aandeel, resulterend in een slotdividend van € 0,89 per gewoon
aandeel

3c

4a
4b
5a
5b
6
7
8a

TEGEN

ONTHOUDING

Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van
Bestuur voor de uitoefening van hun taak
Voorstel tot verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van
Commissarissen voor de uitoefening van hun taak
Voorstel tot herbenoeming van de heer Frans Cremers als lid van de
Raad van Commissarissen
Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Ann Ziegler als lid van de
Raad van Commissarissen
Voorstel tot herbenoeming van de heer Kevin Entricken als lid van de
Raad van Bestuur
Voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de leden van
de Raad van Bestuur
Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van
Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of verlenen van rechten tot het
nemen van aandelen

8b

Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Raad van
Bestuur tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht

9

Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om aandelen in de
vennootschap te verwerven
Voorstel om aandelen in te trekken

10

VOOR

Handtekening:

…………………………………………………….

Plaats:

…………………………………………………….

Datum:

…………………………………………………….

Dit volmachtformulier dient uiterlijk op donderdag 15 april 2021 om 17.30 uur ontvangen te zijn door
ABN AMRO Bank N.V., Department Corporate Broking & Issuer Services (HQ7212), Gustav Mahlerlaan 10,
1082 PP Amsterdam, per fax (020 628 8481), of per e‐mail (ava@nl.abnamro.com).

