Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AFC
Ajax NV (“Ajax”), te houden in het clubgebouw van Ajax op sportpark De Toekomst,
Borchlandweg 16-18 te Amsterdam, op vrijdag 5 mei 2017, aanvang 09.30 uur.

1. Opening en mededelingen
2. Kennisgeving van het voornemen Rutger Arisz te benoemen tot bestuurder van Ajax
3. Rondvraag en sluiting

Noot: er zijn geen agendapunten waarover gestemd wordt, alle agendapunten zijn ter bespreking.
De agenda en de toelichting liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (AFC Ajax NV, Arena Boulevard 29, 1101 AX,
Amsterdam) en bij ABN AMRO Bank N.V. (tel. 020-3442000) en zijn tevens te downloaden via www.ajax.nl.
De Directie heeft bepaald dat voor deze vergadering ten aanzien van de aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die per 7 april 2017, zulks na
verwerking van alle bij- en afschrijvingen (het ‘Registratie-tijdstip’), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Directie daartoe
aangewezen (deel)-register. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de
intermediairs krachtens de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de
vennootschap per het Registratietijdstip.
Houders van aandelen aan toonder die voornemens zijn in persoon of bij gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, kunnen zich tot 28 april 2017, 12.00 uur,
via de bank waar hun aandelen in administratie zijn, aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden
overgelegd van de desbetreffende intermediair, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende persoon voor deze vergadering staat
geregistreerd per het Registratietijdstip. Intermediairs wordt verzocht bij de aanmelding de volledige adresgegevens van houders van aandelen aan toonder te
vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Daarna zal een toegangsbewijs worden
toegezonden.
Voor houders van aandelen op naam die voornemens zijn in persoon of bij gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, geldt dat zij uiterlijk op 28 april 2017,
12.00 uur, de Directie van de vennootschap schriftelijk in kennis moeten stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen.
Voor aandeelhouders die zich overeenkomstig het bovenstaande hebben aangemeld en zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, geldt
dat de volmachten schriftelijk op uiterlijk 28 april 2017 te 12.00 uur door de Directie van de vennootschap ten kantore van de vennootschap, Arena Boulevard
29, 1101 AX, Amsterdam, moeten zijn ontvangen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch, met gebruikmaking van het via de internetsite te
downloaden volmacht formulier, te verzenden aan het adres i.penning@ajax.nl.

Amsterdam, 23 maart 2017
De Raad van Commissarissen en de Directie

