Mededeling van de voorgenomen benoeming door de Raad van Commissarissen
van de heer F.J. van Hout als Executive Vice President en lid van de Directie van
ASML Holding N.V. (de “Vennootschap” of “ASML”) per 26 maart 2009.
De Raad van Commissarissen deelt hierbij mede dat hij voornemens is om de heer Frits
Jurgen van Hout te benoemen als Executive Vice President en lid van de Directie van de
Vennootschap per 26 maart 2009. De benoeming zal zijn voor een periode van vier jaar,
eindigend per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2013, en
met de mogelijkheid tot herbenoeming. Overeenkomstig artikel 13.2 van de statuten van
de Vennootschap geschiedt de benoeming onder de opschortende voorwaarde dat de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is geïnformeerd over
de voorgenomen benoeming.
De Raad van Commissarissen heeft besloten de heer Van Hout te benoemen, onder
bovengenoemde opschortende voorwaarde, vanwege zijn achtergrond en ervaring op
het gebied van Research and Development, Sales, Service en diverse efficiency
programma’s, zowel binnen als buiten ASML. De Raad van Commissarissen is van
mening dat ASML veel baat zal hebben van de bijdrage die de heer Van Hout naar
verwachting zal leveren als lid van de Directie.
Verdere informatie over de heer Van Hout, alsmede informatie over de belangrijkste
elementen uit zijn arbeidsovereenkomst, is te vinden in de bijlage en op ASML’s website
(www.asml.com).
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Informatie betreffende de voorgenomen benoeming van de heer F.J. van Hout als
Executive Vice President en lid van de Directie van ASML Holding N.V.

Naam:

Frits Jurgen van Hout

Nationaliteit:

Nederlands

Leeftijd:

48 jaar

Huidige functie:

Executive Vice President.

Relevante werkervaring:

2001 - 2008 Diverse senior management
functies, ASML, o.a. Senior
Vice President Customer
Support en Senior Vice
President Integral Efficiency

Opleiding:

1998 - 2001

CEO, Beyeler Group

1992 - 1997

Director Technical
Operations and Business
Unit Manager, Datacolor
International

1984 - 1992

Diverse management
functies, ASML

1981 - 1984

Masters Degree Applied
Physics (1984),
gespecialiseerd in LowTemperature Physics,
Eidgenössische Technische
Hochschule, Zürich,
Zwitserland

1978 - 1981

Bachelors Degree,
Theoretical Physics (1981);
Masters degree toegekend in
1985, University of Oxford
(Merton College), Verenigd
Koninkrijk
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Belangrijkste elementen uit de arbeidsovereenkomst van de heer F.J. van Hout
Het beloningspakket van de heer Frits J. Van Hout is in overeenstemming met i) het
bezoldigingsbeleid voor de Directie, inclusief de prestatiecriteria, welk
bezoldigingsbeleid is vastgesteld door de op 3 april 2008 gehouden AvA, ii) de
optieregeling zoals goedgekeurd in de op 23 maart 2006 gehouden AvA, en iii) de
aandelenregeling, die is goedgekeurd door de op 3 april 2008 gehouden AvA. Het
beloningspakket is van toepassing op de heer Van Hout’s taken als Executive Vice
President van ASML Holding N.V. en is tevens in overeenstemming met de Nederlandse
Corporate Governance Code zoals die gold op het moment van ondertekening van het
contract en voor zover vereist.
Basissalaris
Prestatiebonus in
contanten
Opties en aandelen

Prestatiecriteria
Pensioen

Ontslagvergoeding
Benoemingstermijn

: 400.000 Euro bruto
: Maximaal 60% van het basissalaris, jaarlijks uit te betalen.
: In overeenstemming met de optie- en aandelenregelingen
voor de Directie, zoals vastgelegd in het bezoldigingsbeleid
voor de Directie.
In overeenstemming met het bezoldigingsbeleid voor de
Directie.
: Individuele polis in overeenstemming met zogenaamd
“defined contribution plan” (totale jaarpremie over het
boekjaar 2009 bedraagt circa 58.000 Euro, waarvan de
werkgeversbijdrage aan de premie circa 41.000 Euro
bedraagt).
: Eén jaarsalaris (bruto).
: 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.
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