
Stemvolmacht en -instructie 
 
Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Kempen European Property Fund N.V., te 
houden op 15 november 2022 om 11.00 uur ten kantore van Van Lanschot Kempen N.V., Beethovenstraat 
300, 1077 WZ te Amsterdam. 
 
ONDERGETEKENDE,  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
(gelieve in te vullen de VOLLEDIGE en JUISTE naam en het adres van de rechtspersoon of privépersoon die 
HOUDER VAN DE AANDELEN is)  
 
in de hoedanigheid van houder van ___________aandelen Kempen European Property Equity Fund N.V., 
 
geeft hierdoor VOLMACHT aan:  
 

a.     ______________________________________________ , OF 
b.     enig medewerker van Van Lanschot Kempen N.V. 
                 (keuze maken uit a. of b.), 
 

om voor en namens ondergetekende bovengenoemde Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, 
deel te nemen aan de beraadslagingen, daarbij het woord te voeren, het aan alle door ondergetekende 
gehouden aandelen verbonden stemrecht op basis van de onderstaande instructies uit te oefenen en voorts 
al hetgeen te doen en te verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nodig mocht oordelen, alles met de 
macht van substitutie.  
 
Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht. 
 
STEMINSTRUCTIE, 
 
agendapunt:                   voor             tegen        onthouding 
 

2. Voorstel tot het aangaan en bewerkstelligen van een 
grensoverschrijdende juridische fusie waarbij Kempen 
European Property Fund N.V., als de verdwijnende 
vennootschap, zal fuseren met en in Kempen International 
Funds SICAV, in hoedanigheid als verkrijgende 
vennootschap en voorts in hoedanigheid van paraplufonds 
van Kempen (Lux) European Property Fund en waarbij 
Kempen International Funds SICAV in hoedanigheid als 
verkrijgende vennootschap en voorts in hoedanigheid van 
paraplufonds van Kempen (Lux) European Property Fund 
aandelen in haar kapitaal zal toekennen aan de 
aandeelhouders, overeenkomstig het fusievoorstel 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

      [    ]       [    ] [    ] 

 
U gelieve deze stemvolmacht en -instructie volledig in te vullen en vóór 8 november 2022 aan uw bank of 
commissionair te zenden. Let op: uw intermediair kan een eerdere deadline hanteren. Deze zal verklaren dat 
de door u vermelde aandelen op de registratiedatum in bewaarneming waren.  

Getekend te __________________ , datum  _____________________________ 
  
 
Handtekening aandeelhouder:   ____________________________ 


