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 maandag 23 april 2018, aanvang 13.00 uur.

1. Opening en mededelingen
2. Raad van Commissarissen – benoeming van Danny Blind tot lid van de RvC *
3. Rondvraag en sluiting
Noot: De met een * gemerkte agendapunten zijn ter stemming, de overige 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 26 maart 2018, 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 16 april 2018, 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 16 april 2018,
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 16 april 2018 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, 12 maart 2018

De Raad van Commissarissen en de Directie

Toelichting bij agendapunt 2 – benoeming van Danny Blind tot lid van de RvC

(a)

Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen

De vacature is ontstaan door het vertrek van Theo van Duivenbode als commissaris op 25
augustus 2017. Als gevolg daarvan moet in deze buitengewone aandeelhoudersvergadering
een vacature worden vervuld overeenkomstig de profielschets van de Raad van
Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid
gesteld personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen.

(b)

Bekendmaking van de voordracht

Bekendmaking dat Danny Blind wordt voorgedragen voor benoeming als commissaris, indien
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen gebruik maakt van de gelegenheid tot het
doen van aanbevelingen.
Voordracht Danny Blind
Danny Blind wordt voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van
Ajax, met ingang van 23 april 2018 voor een periode van drie jaar en acht maanden (d.w.z. tot
aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021), onder de
voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen andere kandidaten voor deze vacature
aanbeveelt. De Ondernemingsraad heeft reeds kenbaar gemaakt de voordracht te steunen. Zijn
benoeming wordt aanbevolen mede op grond van zijn kennis en ervaring op voetbalgebied in
tal van functies (speler, trainer, hoofd jeugdopleiding, directeur), zowel in algemene zin als bij
Ajax in het bijzonder. Danny Blind heeft zich bereid verklaard de benoeming tot lid van de Raad
van Commissarissen te aanvaarden.
Beknopt CV
Geboren:
Beroep:
Aandelen AFC Ajax NV:

Vlissingen, 1 augustus 1961
Trainer, niet in functie
Geen

Overige commissariaten en maatschappelijke betrekkingen relevant voor vervulling van de
functie van commissaris bij Ajax:
analist bij Ziggo, bestuurslid bij Spieren voor Spieren,
ambassadeur Stichting Niet Blind

(c) Voorstel aan de Algemene Vergadering tot benoeming van Danny Blind (besluit)
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld Danny Blind te benoemen tot lid van de Raad
van Commissarissen overeenkomstig de voordracht.

