Oproep en informatie ten aanzien van het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro
N.V.

Fugro N.V. ("Fugro") zal haar jaarlijkse Algemene Vergadering ("AVA") houden op donderdag 22 april
2021 om 14:00 uur. In het licht van de COVID-19 pandemie heeft Fugro besloten dat de AVA virtueel
gehouden zal worden en aandeelhouders en certificaathouders kunnen de AVA niet in persoon bijwonen.
De AVA is te volgen via een video-webcast die beschikbaar zal zijn via
https://www.fugro.com/aboutfugro/corporategovernance/shareholdermeetings
De AVA zal plaatsvinden na de huidige vervaldatum van de Nederlandse wetgeving die virtuele vergaderingen
mogelijk maakt. De AVA zal daarom alleen virtueel plaatsvinden indien de vervaldatum van de relevante
wetgeving tijdig en afdoende wordt verlengd, zoals thans wordt verwacht. Mocht de vervaldatum niet worden
verlengd, dan zal de AVA worden gehouden ten kantore van Fugro te Leidschendam aan de Veurse Achterweg
10.
Registratiedatum
Personen komen in aanmerking om op de AVA te stemmen indien zij geregistreerd zijn als aandeelhouder of
certificaathouder op donderdag 25 maart 2021 na de sluiting van de boeken (de "registratiedatum").
Stemmen via het e-voting platform
Aandeelhouders en certificaathouders kunnen tot uiterlijk 15 april 2021 om 17:30 uur een elektronische
volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting aan IQ EQ Financial Services B.V. in
Amsterdam, waarbij aandeelhouders "Registrar" als intermediair dienen te selecteren en certificaathouders de
intermediair die verantwoordelijk is voor het administreren van hun certificaten van aandelen.
Intermediairs
Intermediairs dienen uiterlijk 16 april 2021 om 13:30 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO
een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten van aandelen dat voor de betreffende
certificaathouder op de registratiedatum werd gehouden en waarvoor de certificaathouder steminstructies heeft
verleend.
Stemmen per e-mail
Aandeelhouders en certificaathouders die per e-mail een volmacht willen verlenen kunnen Fugro daarover
berichten vanaf 26 maart 2021 via www.abnamro.com/evoting, waarbij zij ABN AMRO REGISTRAR als
intermediair dienen te selecteren. Deze houders ontvangen vervolgens per e-mail een aanmeldingsformulier van
ABN AMRO Bank N.V. Dit aanmeldingsformulier moet, samen met een getekende volmacht en een verklaring die
het aantal op de registratiedatum gehouden aandelen bevestigt, uiterlijk 15 april 2021 om 17:30 uur per email aan Fugro gestuurd worden via ir@fugro.com. Het volmachtformulier is beschikbaar op
https://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings. Een tijdig ingediende en naar
behoren gecompleteerde volmacht zal worden beschouwd als een door de gevolmachtigde voorafgaand aan de
AVA uitgebrachte stem.
Vragen
Aandeelhouders en certificaathouders kunnen voorafgaand aan de AVA per e-mail vragen aan Fugro stellen over
de punten op de agenda. De vragen over de verschillende agendapunten kunnen worden ingediend door vóór
maandag 19 april 2021 om 14:00 uur een e-mail te sturen aan ir@fugro.com. Tijdig ingediende vragen worden,
eventueel gecombineerd, tijdens de AVA gemotiveerd beantwoord. Personen die voorafgaand aan de AVA
vragen hebben gesteld, kunnen tijdens de AVA via de chat functie in de video webcast vervolgvragen stellen. De
antwoorden worden ook opgenomen in de notulen van de AVA die worden gepubliceerd op Fugro's website.

Stichting Administratiekantoor Fugro
Een volmacht van een certificaathouder geldt als een verzoek aan Stichting Administratiekantoor Fugro tot het
verlenen van een volmacht om het stemrecht uit te oefenen dat verbonden is aan het aantal aandelen waarvoor
de certificaathouder certificaten houdt. Deze certificaathouders kunnen het stemrecht, behoudens het overigens
in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouders een volmacht verlenen
overeenkomstig het bovenstaande. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro is voornemens een
stem uit te brengen op alle door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders (of hun
gemachtigden) geen gebruik maken van de hiervoor bedoelde stemvolmacht of indien en voor zover gebruik is
gemaakt van artikel 2:118 a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Omdat de AVA virtueel zal worden gehouden zal Stichting
Administratiekantoor Fugro voorafgaand aan de AVA schriftelijk stemmen per brief of per e-mail.
De AVA in persoon bijwonen, indien van toepassing
Indien de AVA in fysieke vorm zal worden gehouden, verwachten wij dat de fysieke aanwezigheid van
vertegenwoordigers van Fugro beperkt zal zijn in verband met Covid-19 beperkingen, waaronder
reisbeperkingen en best practices. In dat geval moedigen wij al onze aandeelhouders en certificaathouders aan
om de AVA te volgen via de video webcast en om voorafgaand aan de vergadering schriftelijk vragen in te
dienen. Deze faciliteiten zullen beschikbaar blijven indien de AVA in fysieke vorm zal worden gehouden.
Indien de AVA in fysieke vorm zal plaatsvinden, dient een aandeelhouder of certificaathouder die de vergadering
in persoon wenst bij te wonen, zich vanaf 26 maart 2021 tot en met 15 april 2021 vóór 17:30 uur bij ABN AMRO
te registreren. Aandeelhouders en certificaathouders ontvangen van ABN AMRO, via hun intermediairs, een
registratiebewijs dat dient als toegangsbewijs voor de AVA. Zij dienen dit registratiebewijs te tonen wanneer zij
zich voor de AVA registeren.
Leidschendam, 11 maart 2021

Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro

