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Aanwezig of vertegenwoodigd waren ruim 288 miljoen van de 409 miljoen
stemgerechtigde aandelen. Dit is een opkomstpercentage van 70,57%.
Alle punten behalve 6.04 zijn aangenomen met meer dan 98% van de stemmen. Punt
6.04 werd aangenomen met 83% van de stemmen.

Agendapunt 2.
Dank u, Meneer de voorzitter. Mijn naam is Peter Jan van der Linden. Ik spreek en
stem namens Stichting Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar
Vervoer en spreek namens de participerende Eumedion deelnemers Robeco en
Stichting Pensioenfonds Grafische Bedrijven.
Het ASML Customer Co-Investment Program heeft een aantal strategische facetten.
Het heeft sommige Eumedion deelnemers enige tijd en moeite gekost om alle
strategische facetten te begrijpen, te doorgronden en te wegen om zo goed gefundeerd
hun stem uit te kunnen brengen.
De risicodeling met belangrijke klanten biedt ASML en haar aandeelhouders
duidelijke voordelen. De, wat ongebruikelijke oplossing om de risicodeling te
organiseren via een aandelenbelang kan op onze instemming rekenen mits er aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan qua goed ondernemingsbestuur. ASML heeft in
het Customer Co-Investment Program dit in het algemeen goed geregeld, onze
complimenten daarvoor.
In aanvulling van die informatie heb ik echter nog drie vragen waarbij het naar onze
mening van belang is dat de antwoorden goed worden verankerd in de notulen.
De eerste vraag is of het de stichtingen is toegestaan om de aandelen ASML uit te
lenen?
Antwoord: Deze vraag werd beantwoord door Notaris Van Olffen van De Brauw
Blackstone Westbroek en het antwoord was NEE.
De tweede vraag gaat over het reguliere aandeleninkoopprogramma dat nu tijdelijk is
gestopt. Worden de aandelen die de klanten bezitten evenredig ingekocht zodat het
belang van de klanten in ASML gelijk blijft?
Antwoord: De aandelen worden evenredig ingekocht.
De derde vraag betreft de kosten van het oprichten en instandhouden van de
adminstratiekantoren. Worden deze kosten uitsluitend gedragen door de klanten?
Antwoord: De kosten worden uitsluitend door de klanten gedragen.

Dank u wel.

