Volmacht
De ondergetekende:

Ingeval de aandeelhouder een natuurlijk persoon is:

Naam: _______________________________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________________________

Ingeval de aandeelhouder een rechtspersoon is:
Naam vennootschap: ____________________________________________________________________________________
Statutaire zetel: ________________________________________________________________________________________
Kantoorhoudende te: ____________________________________________________________________________________
Vertegenwoordigd door: _________________________________________________________________________________
Het aantal aandelen gehouden in TomTom N.V. op de registratiedatum (27 maart 2017): ______________________________
(de “Aandeelhouder”),

overwegende dat:


ondergetekende houder is van aandelen in het kapitaal van de naamloze vennootschap TomTom N.V., gevestigd te
Amsterdam (de “Vennootschap”);



de Raad van Bestuur van de Vennootschap een op 24 april 2017 om 10.00 uur te houden Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (de “Vergadering”) bijeen heeft geroepen;



ondergetekende zijn/haar intermediair heeft geinstrueerd om hem of haar te registreren bij ABN AMRO Bank N.V. met
vermelding van het aantal aandelen dat ter registratie wordt aangemeld,

hierbij:


een volmacht aan ______________________________ (de “Gevolmachtigde”) verleent om (i) de Vergadering bij te
wonen en (ii) de Aandeelhouder in de Vergadering te vertegenwoordigen en stem uit te brengen op de voorgestelde
agendapunten op de wijze zoals aangegeven in de aan deze volmacht gehechte steminstructie; en



ermee akkoord te gaan de Gevolmachtigde schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen enige vorderingen,
aanspraken of gedingen tegen de Gevolmachtigde en tegen enige schade, kosten of uitgaven die de Gevolmachtigde
mocht oplopen bij handelingen in verband met deze volmacht.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.

(handtekening op laatste pagina)
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Steminstructieformulier*
*De nummers verwijzen naar het agendapunt zoals genoemd in de agenda. Om een geldige stem uit te brengen, markeer
s.v.p. één hokje per agendapunt. Graag dit gedeelte alleen invullen als u steminstructies voorafgaande aan de Vergadering wilt
doorgeven.

4.

Vaststelling van de jaarrekening 2016
VOOR

6.

ONTHOUDING

TEGEN

ONTHOUDING

TEGEN

ONTHOUDING

TEGEN

ONTHOUDING

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap
VOOR

11.

TEGEN

(ii) Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband
met agendapunt 8 (ii)
VOOR

10.

ONTHOUDING

(i) Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met
agendapunt 8 (i)
VOOR

9.

TEGEN

(ii) Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot het verlenen van rechten tot
het verkrijgen van gewone aandelen tot tien procent (10%) in verband met dan wel in relatie tot fusies,
overnames en/of (strategische) alliancies
VOOR

9.

ONTHOUDING

(i) Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot het verlenen van rechten tot
het verkrijgen van gewone aandelen tot tien procent (10%) voor algemene doeleinden
VOOR

8.

TEGEN

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen
VOOR

8.

ONTHOUDING

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur
VOOR

7.

TEGEN

TEGEN

ONTHOUDING

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen
onder het TomTom NV Employee Stock Option Plan en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan
en - voor zover vereist - het uitsluiten van voorkeursrechten in verband daarmee
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
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12.

Samenstelling van de Raad van Bestuur:
Herbenoeming van de heer Goddijn als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap per 24 april 2017 voor
een termijn van vier jaar
VOOR

13.

ONTHOUDING

(i) Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
Herbenoeming van de heer Wakkie als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap per 24 april
2017 voor een termijn van twee jaar
VOOR

13.

TEGEN

TEGEN

ONTHOUDING

(ii) Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
Benoeming van de heer Rhodin als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap per 24 april 2017
voor een termijn van vier jaar
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

________________________________________________________________________

Handtekening:

___________________________

Naam:

___________________________

Plaats en datum:

___________________________

Deze volmacht moet uiterlijk 18 april 2017 voor 12.00 uur bij ABN AMRO ontvangen zijn (ter attentie van Corporate Broking
(HQ7050), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, of e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com ); een kopie van deze
volmacht dient door de Gevolmachtigde te worden getoond aan de registratiedesk op de dag van de Vergadering om aan te
tonen dat de volmacht werd ondertekend door de aandeelhouder.
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