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  Agendapunten Stem % V  
1.  Opening en mededelingen -   
2.  Verslag over het boekjaar 2014 -   
3.  Uitvoering van het remuneratiebeleid over 2014 -   
4   Vaststelling van de jaarrekening 2014 

 (Besluit) 
  

100% 
 

5.  Vaststelling van het dividendvoorstel  99,9%  
6.  Decharge van de leden van de 

Raad van Bestuur (Besluit) 
 99,2%  

7.  Decharge van de leden van de 
Raad van Commissarissen (Besluit) 

 99,2%  

8.a  Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
uitgifte van gewone aandelen.  

 92,2%  

8.b  Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
uitsluiting voorkeursrechten 

 89,9%  

9  Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone 
aandelen in de Vennootschap 

 99,9%  

10.  Rondvraag    
11.  Sluiting 

 
 

   

Ad Agendapunt 2, Verslag over het boekjaar 2014  

Mijn naam is Carola van Lamoen en ik spreek namens Robeco. 

Ik sta vandaag graag stil bij onder meer het share buy back programma en het belang 
van ASMI in ASM PT. 

Maar allereerst complimenteren we ASMI met de goede resultaten over 2014. Het is 
ASMI gelukt om de aanzienlijke groeiverwachtingen het afgelopen jaar waar te maken, 
wat een compliment waard is. We hopen dat ASMI de positieve lijn kan blijven 
voortzetten. 

Daarnaast achten we het positief dat ASMI zijn eerste duurzaamheidsverslag heeft 
gepubliceerd. Wij moedigen u aan om de kwaliteit van het rapport en het 
duurzaamheidsbeleid de komende jaren verder te verbeteren. Ik denk hierbij onder 
meer aan de ontwikkeling van een diversiteitsbeleid. 

Ook de goede voortgang op het gebied van Carbon Disclosure wordt zeer 
gewaardeerd. Het is goed te zien dat dit onderwerp nu serieus op de agenda staat.  



Dan het share buy back programma. We zijn positief over het share buy back program 
dat ASMI in oktober 2014 is gestart. Met dit programma kan ASMI in totaal tot EUR 100 
miljoen eigen aandelen inkopen. Wij moedigen ASMI aan om in de toekomst verdere 
stappen te zetten qua aandeleninkoop. Graag uw reactie hierop. 

Reactie CFO ASMI: Er zijn twee voorwaarden voor we tot een nieuwe share buy 
back zouden overgaan. Allereerst moet er sprake zijn van een significante excess 
cash situatie. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet gaat ASMI kijken hoe 
er met deze excess cash waarde gecreëerd kan worden voor aandeelhouders. De 
vraag is vervolgens of dit via een share buy back zal zijn of via wat anders. ASMI 
kan daar nu nog geen uitspraak over doen. 

ASMI houdt nog steeds een belang van 40% in ASM PT. We begrijpen dat er op korte 
termijn geen plannen zijn om verdere wijzigingen in dit belang aan te brengen. We zien 
het strategisch belang van het behoud van enig aandeel in ASM PT. We verwachten 
echter wel dat het verder terugbrengen van het belang van ASMI in ASM PT zal leiden 
tot verdere verbetering in de waardering van de onderneming. 

We roepen ASMI dan ook op kritisch te blijven kijken naar het 40% belang in ASM PT 
en het belang van aandeelhouders daarbij goed in de gaten te blijven houden. Graag 
uw reactie op dit punt. 

Reactie CEO: ASMI heeft geen plannen om het belang is ASM PT op korte 
termijn verder terug te brengen. In de afgelopen jaren is heeft ASMI een sterk 
verbeterde performance laten zien. Dit is een bevestiging dat de beslissing om 
het belang van ASM PT terug te brengen van 52% naar 40% de juiste was. Front 
end is nu de ‘main driver of business’. De focus van ASMI ligt momenteel op het 
verder unlocken van value in de front end business. Om dat te kunnen doen acht 
ASMI het belangrijk om significant belang in ASM PT te houden. Het traject dat 
ASMI de afgelopen jaren door is gegaan, heeft laten zien dat de huidige structuur 
geen belemmering is om verdere waarde te creëren. Er is immers veel waarde 
gecreëerd voor aandeelhouders. Juist in deze fase achten wij het nodig om het 
belang in ASM PT te behouden. Onder key klanten van ASMI bestaat er een 
sterke support voor dit standpunt. 

 

 


