Deze getekende volmacht / steminstructie dient uiterlijk op 23 april 2013, vóór 12
uur ontvangen te zijn door:

Houthoff Buruma Coöperatief U.A.
t.a.v. mevrouw mr. M. Bijkerk
Postbus 75505
1070 AM AMSTERDAM
Fax: 020 - 605 6700

320006766/6622615.3

Of, indien elektronisch (als PDF) verzonden:
E-mail: m.bijkerk@houthoff.com

MACHTIGING / STEMINSTRUCTIE
Bij dezen verklaart ondergetekende:

Naam:

………………………………………………………………………

Voorletters:

………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………

Woonplaats:

………………………………………………………………………

Land:

………………………………………………………………………

(facultatief) handelend namens of in opdracht van:

Bedrijfsnaam:

………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………

Gevestigd te:

………………………………………………………………………

Land:

………………………………………………………………………

houder van ___________________ gewone aandelen/certificaten van aandelen* in het
kapitaal van Telegraaf Media Groep N.V. (hierna te noemen “Aandeelhouder”) welke
zijn/zullen worden geregistreerd voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Telegraaf Media Groep N.V., welke gehouden wordt op 25 april 2013 om 10:30 uur in het
TMG-gebouw aan de Basisweg 30 te Amsterdam (hierna te noemen “AV”)
geeft hierbij volmacht aan
mevrouw mr. M. Bijkerk, notaris te Amsterdam (kantoor Houthoff Buruma)
om Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AV en alle verdagingen daarvan, en namens
Aandeelhouder te stemmen met betrekking tot de voorstellen genoemd onder de punten 3,
4a, 4b, 6, 7, 8 en 9 van de agenda conform bijgaande instructies, om vragen te stellen aan
de AV en alle acties te ondernemen waartoe Aandeelhouder gerechtigd is volgens de
statuten van Telegraaf Media Groep N.V. en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk
of zinvol is, waaronder begrepen de instructie om namens Aandeelhouder stem uit te
brengen tegen voorstellen die niet zijn geagendeerd door (of ter vergadering worden
voorgesteld door) de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van Telegraaf
Media Groep N.V. zoals een eventueel voorstel tot het doen van een aanbeveling voor de
voordracht van een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen op grond van artikel
2:158 lid 5 BW, en met mogelijkheid van substitutie.
Getekend,
Handtekening:

………………………………………………………………………

320006766/6622615.3

Naam en functie: ………………………………………………………………………
Datum:

………………………………………………………………………

Plaats:

………………………………………………………………………

* doorhalen wat niet van toepassing is

Agendapunten en steminstructie voor de
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V.
op donderdag 25 april 2013
(bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal niet worden gestemd)
Kruis uw keuze aan Xx
Voor
1.
2.
3.
4a.

320006766/6622615.3

4b.

Opening
Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de
gang van zaken der vennootschap en het
gevoerde beleid in het boekjaar 2012
Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar
2012
Decharge van de leden van de Raad van Bestuur
voor het gevoerde beleid in 2012
Decharge van de leden van de Raad van
Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in
2012

Tegen

Onthouding

n.v.t.
n.v.t.
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5.

Dividend

n.v.t.

6.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
- De heer J.J. Nooitgedagt RA

Aks

Aks

Aks

7.

Benoeming van de externe accountant

xxx

xxx

xxx

8.

Machtiging inkoop eigen aandelen

xxx

xxx

xxx

9.

Intrekking ingekochte aandelen

xxx

xxx

xxx

10.

Rondvraag

n.v.t.

11.

Sluiting

n.v.t.

