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Algemeen
Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
ASML Holding N.V. (“ASML” of de “Vennootschap”), gehouden op 26 maart 2009, dienen
uitsluitend ter informatie en hebben niet het oogmerk volledig te zijn. Deze notulen bevatten
een verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 maart 2009 en
handelen niet over gebeurtenissen na 26 maart 2009. Deze notulen dienen in samenhang
gelezen te worden met het jaarverslag, opgenomen in het bij de US Securities and Exchange
Commission (“SEC”) gedeponeerde Formulier 20-F van ASML over het boekjaar eindigend
op 31 december 2008, en andere documenten die door ASML bij de SEC zijn gedeponeerd.
ASML geeft geen garantie aangaande de volledigheid of juistheid van de in deze notulen
opgenomen informatie, en heeft geen enkele verplichting om in deze notulen opgenomen
informatie te actualiseren of te corrigeren na publicatie.
1.

Opening

De Voorzitter opent de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML en
heet alle aanwezigen welkom. Namens de Directie zijn aanwezig de heren Meurice, Wennink
en Van den Brink; namens de Raad van Commissarissen zijn aanwezig mevrouw Van den
Burg en de heren Bilous, Dekker, Fröhlich, Siegle, Westerburgen en de Voorzitter. De
Voorzitter heet vervolgens welkom mevrouw Van der Meer Mohr en de heer Ziebart,
kandidaten voor benoeming als leden van de Raad van Commissarissen, en de heer van
Hout, kandidaat voor benoeming als lid van de Directie..
De heer Van Olffen, notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, treedt op als Secretaris van
de vergadering.
De Voorzitter deelt mee dat de vergadering door middel van audio webcast zal worden
uitgezonden via het Internet.
In de agenda en de toelichting op de agenda is aangegeven welke agendapunten
stempunten en welke agendapunten discussiepunten zijn. Bovendien zijn een aantal
agendapunten ter verduidelijking gesplitst in meerdere stempunten, zodat over elk voorstel
apart gestemd zal worden.
Het stemmen zal, evenals in eerdere jaren, plaatsvinden door middel van een elektronisch
stemsysteem.
Hierna gaat de Voorzitter over tot behandeling van de punten die voor deze vergadering op
de agenda staan.
2.

Overzicht van de activiteiten en de financiële situatie van de Vennootschap

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Wennink voor het geven van een toelichting op de
financiële- en marktsituatie.
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Dhr. Wennink begint zijn presentatie met een overzicht van de omzet van ASML van 2003 tot
en met 2008. Daaruit valt af te leiden dat er in het derde, en met name in het vierde kwartaal
van 2008 een relatief sterke neergang te zien was. Als gevolg van de invloed van de
kredietcrisis op de klanten van ASML, met name ook door hun zeer beperkte toegang tot
kapitaal, werden bestellingen van ASML systemen uitgesteld.
Wat betreft de verkopen stond 2008 in het teken van technologietransitie. Dhr. Wennink laat
vervolgens een verdeling van de verkopen zien naar technologie, eindgebruik en regio.
Opmerkelijk is het toegenomen belang van Japan als afzetgebied.
Daarna gaat Dhr. Wennink in op de winst- en verliesrekening over 2008: de omzet over 2008
is met circa 21% gedaald ten opzichte van 2007. De brutomarge is gedaald tot 34,4%, met
name door voorzieningen voor onder andere herstructureringskosten en mogelijk incourante
voorraden. Exclusief deze voorziening zou de brutomarge 39% bedragen, hetgeen een
relatief goed resultaat is gezien de marktomstandigheden. De R&D kosten zijn in 2008 licht
gestegen vergeleken met 2007, als gevolg van de strategische beslissing van ASML om
haar technologieprogramma’s in stand te houden. De algemene kosten zijn licht gedaald ten
opzichte van 2007. Met name in het vierde kwartaal 2008 is er een aanzienlijke daling te zien
ten opzichte van de overige kwartalen van 2008.
De operationele winst van ASML over 2008 bedraagt 9,7% van de omzet, de nettowinst
bedraagt 10,9% van de omzet.
Vervolgens laat Dhr. Wennink zien dat de cash flow uit operationele activiteiten in 2008, circa
EUR 280 miljoen, lager lag dan in 2007, vanwege het feit dat er relatief veel voorraden
waren aan het einde van het jaar als gevolg van het uitstellen van orders door ASML’s
klanten. De operationele cash flow is grotendeels besteed aan uitbreiding van de
productiecapaciteit, met name voor de zogenaamde “Extreme Ultraviolet technologie”
(“EUV”).
In 2008 is circa EUR 100 miljoen aan dividend uitgekeerd en zijn eigen aandelen ingekocht
voor een totaal bedrag van circa EUR 80 miljoen. Desondanks is de liquiditeit van ASML
goed.
Vanwege de gezonde financiële positie en het vertrouwen in de middellange- en de langetermijn toekomst van ASML wordt, ondanks de economische situatie, een dividenduitkering
over 2008 voorgesteld. Het absolute bedrag, EUR 0,20 per gewoon aandeel, ligt lager dan
het dividendbedrag per aandeel over 2007. De reden hiervoor is de economische situatie en
het feit dat van alle belanghebbenden, inclusief de aandeelhouders, offers gevraagd worden.
Kijkend naar de betalingsratio over de nettowinst, dan is echter een stijging te zien ten
opzichte van het jaar 2007, namelijk van 17% naar 27%.
Dhr. Wennink vervolgt zijn presentatie met een overzicht van de voorraadniveaus van de
chipproducenten vanaf 2000 tot en met 2008. Daaruit valt af te leiden dat zij in staat zijn
geweest hun voorraadniveaus redelijk beheersbaar te houden, ondanks de scherpe
economische teruggang in 2008. Aangezien de voorraden op dit moment op een relatief laag
niveau zijn, is de verwachting dat klanten hun voorraden in de loop van 2009 enigszins
zullen gaan opbouwen.
Het aantal systemen in het orderboek van ASML is historisch laag, maar dit wordt voor een
deel gecompenseerd door een hogere gemiddelde verkoopprijs.
Vervolgens legt Dhr. Wennink uit dat per januari 2009 voor 200 miljoen aan kostenreducties
is geïdentificeerd, waarvan naar verwachting de helft in de toekomst gehandhaafd kan
worden. De kaspositie is goed, als gevolg van een sterke liquiditeit, een conservatieve
financiering, een naar verwachting positieve cash flow in het eerste kwartaal 2009 en de
verwachte afname van investeringen in de tweede helft van 2009, na voltooiing van de EUV
productiefaciliteit.
Na deze presentatie geeft de Voorzitter het woord aan Dhr. Meurice voor het geven van een
toelichting op ASML’s strategie voor de toekomst.
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Dhr. Meurice laat aan de hand van Moore’s law en de historische ontwikkeling van de
halfgeleiderindustrie zien dat er in theorie voldoende groeimogelijkheden zijn voor ASML.
Vervolgens laat Dhr. Meurice zien dat er 4 belangrijke ontwikkelingen zijn die de groei
kunnen aandrijven, zelfs als Moore’s law wat afzwakt en de consumentenbestedingen in
westerse landen afnemen: de vervanging van harddrives door flash technologie, het
toegenomen gebruik van dram chips in consumentenelektronica, de groei van de
serverbusiness en de ontwikkeling van opkomende markten als Brazilië, Rusland, India en
China. ASML verwacht daarom dat de in het verleden uitgesproken groeiverwachtingen ten
aanzien van de omzetniveaus van ASML nog steeds haalbaar zijn, hoewel het moment
waarop deze omzetniveaus naar verwachting gehaald zullen worden, niet te voorspellen is.
Investeringen in R&D zullen dan ook gehandhaafd blijven, want het hebben van een
voorsprong op technologisch gebied is een belangrijke factor om in de toekomst succesvol te
kunnen zijn. Andere elementen van de strategie zijn het op peil houden van de
productiecapaciteit, zodat aan de wensen van de klanten gehoor kan worden gegeven
zonder lange doorlooptijden, en het reduceren van de kosten, zodat zelfs bij een zeer lage
omzet een positieve cash flow gegenereerd kan worden.
Daarna laat Dhr. Meurice aan de hand van drie verschillende types systemen zien hoe
ASML (zal) tracht(en) aan de wensen van haar klanten te voldoen, namelijk door het leveren
van systemen waarmee op een meer kosten-effectieve manier chips geproduceerd kunnen
worden. Belangrijke ontwikkeling op dit gebied is het EUV productiesysteem, dat naar
verwachting in de loop van 2010 geleverd zal kunnen worden. Andere ontwikkeling op
technologisch gebied is de zogenaamde holistische lithografie, waarbij verschillende aan
wafer lithografie verwante technologieën geïntegreerd worden om verkleining van chips te
realiseren en daarmee de zogenaamde cost of ownership verder te verbeteren.
Ten aanzien van de kostenstructuur legt Dhr. Meurice uit dat er een aantal korte termijn- en
tijdelijke maatregelen zijn genomen, zoals de in december 2008 aangekondigde
herstructurering en diverse programma’s van de Nederlandse overheid waaraan ASML
deelneemt. Ook voor de lange termijn zijn verschillende maatregelen geïdentificeerd om de
kostenstructuur verder te verbeteren.
Vervolgens geeft Dhr. Meurice een overzicht van de prestaties van ASML op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, inclusief de verkiezing van ASML als Nederlands
beste werkgever van het jaar door het tijdschrift Incompany.
Concluderend stelt Dhr. Meurice dat de wereldwijde economische crisis een aanzienlijke
invloed heeft op de korte termijnresultaten van ASML, maar dat de strategie voor de
toekomst gehandhaafd blijft. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zullen maatregelen met
betrekking tot de kostenstructuur genomen worden, zodat de R&D investeringen kunnen
doorgaan, en zal er in toenemende mate aandacht geschonken worden aan efficiency in de
organisatie.
De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan Dhr. Westerburgen, Voorzitter van de
Remuneratiecommissie, voor het geven van een toelichting op het beloningsbeleid van
ASML en de uitvoering daarvan.
Dhr. Westerburgen geeft allereerst een korte samenvatting van het beloningsbeleid dat in
2008 is goedgekeurd door de aandeelhouders en van de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van het beloningsbeleid zoals door de aandeelhouders goedgekeurd in 2006.
Kijkend naar de uitwerking van het beleid in 2008, valt op dat korte termijnelementen van de
beloning, de bonus in contanten en de opties, een afspiegeling vormen van de business van
ASML. In het eerste halfjaar van 2008 waren de prestaties zeer goed, maar in het tweede
halfjaar, en dan met name in het vierde kwartaal, sloeg de economische crisis toe en dat had
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zijn weerslag op de behaalde scores. De prestaties op het gebied van de relatieve Return on
Average Invested Capital (“ROAIC”), waarop de lange termijn beloning in aandelen is
gebaseerd, zijn daarentegen uitstekend geweest in 2008. In 2006 en 2007 eindigde ASML
op een tweede plaats in de groep van vergelijkbare bedrijven, de zogenaamde “peer group”,
en in 2008 behaalde ASML zelfs de eerste plaats. Voor gedetailleerde informatie over de
beloningen 2008 verwijst Dhr. Westerburgen naar het jaarverslag en naar het
remuneratierapport over 2008, dat op de website van ASML is gepubliceerd. Tot slot merkt
Dhr. Westerburgen met betrekking tot het jaar 2009 op dat de Directie afstand heeft gedaan
van de in 2008 overeengekomen 5% stijging van het basissalaris voor het jaar 2009 en dat in
de formulering van de bonustargets voor 2009 rekening is gehouden met de huidige
economische situatie. Verder zal de Remuneratiecommissie, geadviseerd door een
onafhankelijk adviseur, in 2009 het beloningssysteem onder de loep nemen om te bezien of
dit beleid vereenvoudigd kan worden, waarbij tevens de aanbevelingen van de Commissie
Frijns meegenomen zullen worden, voor zover van toepassing, en waarbij rekening zal
worden gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. Indien van toepassing, zal er op de
AvA te houden in 2010 een voorstel worden gedaan tot wijziging van het beloningsbeleid.
Daarna geeft de Voorzitter het woord aan notaris Van Olffen, opdat deze kan vaststellen of
aan de formele vereisten betreffende het bijeenroepen van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de Vennootschap is voldaan, en om de precieze aantallen van de ter
vergadering aanwezige aandeelhouders en stemgerechtigden te vermelden.
Dhr. Van Olffen deelt mede dat hij heeft vastgesteld dat bij aanvang van de vergadering 84
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een
totaal kapitaal van EUR 23.859.029,34 en zijn zij gerechtigd tot het uitbrengen van
2.385.902.934 stemmen. De heer Van Olffen voegt daaraan toe dat het voorgaande
betekent dat meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is, als gevolg waarvan alle agendapunten kunnen worden aangenomen
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De heer Van Olffen meldt verder dat, waar vereist, aanwezigen hun schriftelijke volmachten
bij de Vennootschap hebben ingediend en dat deze aan de notaris zijn getoond. Verder stelt
de heer Van Olffen vast dat aan de wettelijke en statutaire eisen met betrekking tot het
bijeenroepen, houden en bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
de Vennootschap is voldaan en dat alle bescheiden op de plaatsen als voorgeschreven
volgens de wet en de statuten ter inzage hebben gelegen. Dientengevolge is de vergadering
rechtsgeldig bijeengeroepen en bevoegd tot het nemen van besluiten aangaande alle
agendapunten. Tot slot deelt de heer Van Olffen mee dat, volgens mededeling van de
Voorzitter van de Directie van ASML, geen voorstellen van aandeelhouders tot behandeling
van andere agendapunten zijn ingediend, welke voldoen aan de criteria als vermeld in de
statuten.
Vervolgens legt Dhr. Van Olffen de stemprocedure uit en wordt een proefstemming
gehouden om het stemsysteem te testen.
De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van punt 3 van de agenda.
3.

Bespreking van het Jaarverslag 2008 en vaststelling van de overeenkomstig de
Nederlandse wet opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2008.

De Voorzitter meldt dat ASML over 2008 wederom twee jaarrekeningen heeft opgesteld, één
volgens de US GAAP regels en één volgens de Nederlandse regels, gebaseerd op IFRS. De
jaarrekening volgens de Nederlandse regels is de statutaire jaarrekening, die nu ter
vaststelling wordt voorgelegd. Deze jaarrekening is opgesteld door de Directie en door
Deloitte, ASML’s externe accountant, gecontroleerd en van een goedkeurende
accountantsverklaring voorzien. De jaarrekening en het jaarverslag hebben ter inzage
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gelegen. De heer Van de Goor, gevolmachtigde van Deloitte Accountants B.V., is aanwezig
om eventuele vragen met betrekking tot de accountantsverklaring te beantwoorden.
Daarna geeft de Voorzitter de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen.
De heer Stevense, vertegenwoordiger van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers,
vraagt hoe het kasgenererend vermogen van ASML zich ontwikkelt, wat het risico is dat er
een nieuwe technologie ontwikkeld wordt die mogelijk in plaats zou kunnen komen van
lithografie, en hoe groot het risico is dat de huidige voorraden van ASML incourant worden.
Verder wil Dhr. Stevense wat meer informatie over de verkoop van tweedehands systemen,
over het mogelijk moeten inleveren van de dertiende maand door de werknemers en over de
invloed van valutaschommelingen op ASML’s cijfers.
De heer Wennink antwoordt dat de cash flow uit operationele activiteiten in 2008 lager was
dan die in 2007 doordat er relatief veel uitstaande vorderingen waren ultimo 2008, omdat de
verkopen in het vierde kwartaal 2008 vooral in het laatste deel van dat kwartaal
plaatsvonden. Bovendien zijn door de sterke teruggang voorraden, aangelegd om in het
vierde kwartaal uit te leveren, op de balans blijven staan. Deze tendens heeft zich in het
eerste kwartaal van 2009 voortgezet. In 2009 zal de levering van nieuwe systemen naar
verwachting grotendeels uit de voorraden plaatsvinden, hetgeen uit kasstroom oogpunt
voordelig is, maar nadelig is voor de keten van toeleveranciers. De maatregelen die ASML in
2009 neemt, zijn gericht op het beheersen van kosten en cashflow. Dhr. Wennink benadrukt
dat ASML goed gefinancierd is, en dat de liquiditeit ruim voldoende is.
Met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen deelt Dhr. Wennink mede dat er op dit moment
geen concrete technologieën zijn die in de plaats zouden kunnen komen van lithografie. Er
wordt wel geëxperimenteerd met nieuwe technologieën, maar die zijn niet bruikbaar voor
volumeproductie.
Dhr. Wennink vervolgt met de mededeling dat de voorraadniveaus bij de chipproducenten
relatief gezien niet erg hoog zijn. Er is in het eerste kwartaal 2009 zelfs sprake geweest “restocking”, het op niveau brengen van te snel gedaalde voorraden. Ten aanzien van de
voorraad die op ASML’s balans staat, legt Dhr. Wennink uit dat dit met name de nieuwste
technologie betreft, met een laag incourantheidsrisico. In het vierde kwartaal 2008 heeft
ASML een voorziening getroffen voor potentieel incourante voorraden.
Verder geeft Dhr. Wennink aan dat de omzet in tweedehands systemen redelijk stabiel blijft,
dat er over de kwestie van de dertiende maand, een voorstel van de OR, nog steeds
gesproken wordt met de vakbonden en dat de valutaverhoudingen het afgelopen halfjaar
gunstig zijn geweest voor ASML. De Euro is zwakker geworden ten opzichte van de Yen,
hetgeen gunstig is voor ASML’s concurrentiepositie. De verzwakking van de Euro ten
opzichte van de Dollar is voordelig, omdat het een positief effect heeft op de
resultatenrekeningen van ASML’s klanten. Op de inkoop van onderdelen heeft de
valutasituatie geen substantieel effect, omdat ASML’s kostprijs met name bestaat uit Eurocomponenten.
De heer Jorna, vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters (“VEB”), wil
graag weten wat het effect is van de recessie op ASML’s toeleveranciers, en of zij bij een
eventuele upturn hun productie snel weer op een hoger niveau kunnen brengen. Verder
vraagt Dhr. Jorna wat het risico is dat de concurrenten van ASML prijsdumping gaan
toepassen, hoe ASML in een dergelijke situatie haar marktaandeel tracht te handhaven en of
in dat geval bijvoorbeeld betalingsconstructies gebruikt zullen worden. Met betrekking tot
BSML vraagt Dhr. Jorna zich af hoe ASML tegen de ontwikkelingen van dit bedrijf aankijkt,
nu Intel mede-financier is van een prototype. Tot slot informeert Dhr. Jorna naar de financiële
toegevoegde waarde van Brion en naar de reden dat het marktaandeel van ASML in 2008
niet is gestegen.
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De heer Wennink gaat allereerst in op de vraag over toeleveranciers, door te zeggen dat in
de vorige recessie veel kleinere toeleveranciers zijn overgenomen door grotere bedrijven.
Sindsdien hebben de toeleveranciers zich beter georganiseerd en heeft ASML het concept
van de ketenaansturing veel meer in de keten zelf neergelegd, waardoor de keten over het
geheel sterker is geworden. Wat dieper in de keten zijn er wel wat problemen, maar daar
geldt dat ASML op dit moment over alternatieven beschikt.
Met betrekking tot de concurrentiedruk, legt Dhr. Wennink uit dat op de eerste plaats de
verhouding Euro-Yen op dit moment in het voordeel is van ASML. Het grootste voordeel is
echter het feit dat ASML de meest geavanceerde machines kan leveren. Wat betreft
betalingsconstructies geldt dat deze wel toegepast worden, maar dan alleen in die gevallen
waarin het risico voor ASML beperkt blijft.
De financiële toegevoegde waarde van Brion als stand-alone entiteit is niet materieel en
daarom niet separaat terug te vinden in het jaarverslag 2008. Wel kan gezegd worden dat
Brion een goede groei vertoont en naar verwachting in 2009 operationele winst zal behalen.
De heer Van den Brink beantwoordt de vraag over BSML, een bedrijf dat zich bezighoudt
met 3D-integratie (het stapelen van chips). De focus van ASML ligt op het kleiner maken van
chips, waardoor er kostenreductie kan plaatsvinden en de markt kan groeien. ASML ziet dit
als de belangrijkste driver in de chipindustrie, en niet de 3-D integratie..
Ten aanzien van Brion vult Dhr. Van den Brink aan dat, tot het moment dat EUV op grote
schaal gebruikt wordt, ASML alles uit de bestaande technologie tracht te halen om chips nog
verder te kunnen verkleinen, door bijvoorbeeld dubbele belichting, en software toepassingen.
Op dat gebied ligt met name de toegevoegde waarde van Brion, aangezien ASML met
Brion’s producten een verschil kan maken ten opzichte van de concurrentie.
De vraag over marktaandeel wordt beantwoord door Dhr. Meurice, die aangeeft dat in 2008
twee belangrijke klanten zijn binnengehaald. Aan de andere kant heeft ASML een order voor
een “node” bij een andere belangrijke klant verloren. Het percentage marktaandeel dat wordt
genoemd in het jaarverslag over 2008 is nog niet het definitieve getal, omdat dit is gebaseerd
op informatie tot en met november 2008, zoals gepubliceerd door een onafhankelijke
organisatie. Dhr. Meurice meldt tot slot dat de doelstelling ten aanzien van het marktaandeel
nog steeds binnen bereik ligt.
De heer Boom, particulier aandeelhouder, wil graag weten of de eerdergenoemde opbouw
van chipvoorraden nadelige gevolgen heeft voor ASML, en of ASML haar toeleveranciers
financieel steunt.
Dhr. Wennink antwoordt dat de-stocking en re-stocking wel invloed hebben, maar dan met
name op het gebied van de capaciteitssystemen. Verwachting is dat, op het moment dat de
winstgevendheid en cashflow van klanten verbeterd is, klanten weer zullen investeren in de
nieuwste technologie. Hij gaat verder door te melden dat toeleveranciers niet financieel
gesteund worden door ASML. Zij zijn over het algemeen vrij goed gefinancierd.
Dhr. Van Bellegem, vertegenwoordiger van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame
Ontwikkeling (“VBDO”), vraagt of ASML van plan is extra aandacht te schenken aan de band
met de aandeelhouders in deze tijd van crisis. Verder complimenteert Dhr. Van Bellegem
ASML vanwege het duurzaamheidsverslag 2008 en de koppeling die is gemaakt met de
GRI richtlijnen. Dhr. Van Bellegem wil graag weten of de niet-gekwantificeerde doelstellingen
genoemd in het duurzaamheidsverslag in de toekomst wel gekwantificeerd zullen worden. Hij
vraagt verder of er nog aanvullende interne energiebesparingsprogramma’s te verwachten
zijn. Daarna verwijst hij naar de daling van het energieverbruik van wafers van de Krf familie,
en vraagt of er nog meer van dat soort initiatieven te verwachten zijn. Ten aanzien van afval,
geeft Dhr. Van Bellegem aan dat er in 2008 een stijging heeft plaatsgevonden van de
hoeveelheid gevaarlijk afval. Dhr. van Bellegem zou graag weten wat hiervan de oorzaak is
en of er mogelijkheden zijn voor reductie. Tot slot wijst Dhr. Van Bellegem op het belang van
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een goede band met werknemers in een kennisbedrijf als ASML en stelt hij de vraag hoe
ASML omgaat met spanningen tussen bedrijf en medewerkers.
Dhr. Wennink antwoordt dat communicatie de oplossing is voor spanningen tussen een
bedrijf en haar stakeholders, zoals aandeelhouders en werknemers. Ten aanzien van
werknemers, deelt Dhr. Wennink mede dat ASML een goede relatie heeft met de
Ondernemingsraad, dat er halfjaarlijkse personeelsbijeenkomsten en regelmatige
lunchsessies tussen Directie en medewerkers worden georganiseerd. Ook verwijst hij naar
het blad Incompany, waarin ASML op de eerste plaats eindigde op het gebied van
werknemerstevredenheid. Voor de aandeelhouders geldt hetzelfde: ASML tracht zo
transparant mogelijk te zijn in kwartaalberichten en conference calls. Dit weerspiegelt zich in
de aandelenkoers, die redelijk stabiel is gebleven sinds het begin van de kredietcrisis en het
aandeelhoudersbestand van ASML, dat voor een groot gedeelte bestaat uit lange-termijn
aandeelhouders.
De heer Meurice gaat in op de vragen over duurzaamheid en legt uit dat ASML in een
schone industrie opereert, waarbij de relatieve milieuschade een dalende lijn vertoont. De
reden voor de stijging van het gevaarlijk afval is de toename van het aantal testen van
immersiesystemen in ASML’s process labs. Deze immersiesystemen vereisen een hoger
niveau van zuiverheid, waardoor het gebruik van chemicaliën is toegenomen. Met de
overgang naar EUV is een verdere stijging te verwachten, omdat er dan in vacuüm gewerkt
zal worden. Het is lastig om de duurzaamheidsdoelstellingen te kwantificeren, omdat het
lastig is te voorspellen welke R&D oplossingen gevonden zullen worden en hoe die het
milieu eventueel zullen belasten. Bovendien is de mix van type systemen die verkocht wordt
van invloed op de milieubelasting, en die mix is lastig te voorspellen.
Dhr. Meurice gaat in op de vraag over werknemers, door aan te geven dat zij een belangrijk
onderdeel zijn van het bedrijf. Het personeelsbeleid van ASML is gericht op de lange-termijn
en heeft als doelstelling het bieden van kansen aan medewerkers om zich zo goed mogelijk
te kunnen ontwikkelen, zodat zij kunnen bijdragen aan de strategische doelstelling van
ASML.
De heer Vrijdag, particulier aandeelhouder, wil graag wat uitleg over hoe ASML de terugval
in het aantal orders denkt op te vangen, over de stand van zaken wat betreft de EUV
systemen en over mogelijke maatregelen op het gebied van beloningen ingeval van
mismanagement.
Dhr. Wennink legt uit dat de terugval in orders voor een groot deel wordt opgevangen in de
keten van toeleveranciers. Daarnaast heeft ASML flexibiliteit in het personeelsbestand
ingebouwd en heeft ASML afscheid genomen van circa 1000 gedetacheerden. Tot slot is
gebruik gemaakt van de regeling voor werktijdverkorting.
Over EUV meldt Dhr. Wennink dat er 5 orders zijn voor systemen die in 2010 geleverd zullen
worden. Tot nu toe zijn er twee demosystemen geleverd aan onderzoeksorganisaties. Met
deze systemen zijn goede resultaten behaald. De verkoopprijs van een EUV systeem zal
tussen de EUR 50 en 60 miljoen bedragen.
De Voorzitter gaat in op de vraag over beloningen en mismanagement. Vroeger werden
bestuurdersbeloningen vooral discretionair werden bepaald. Later werden de beloningen
voor topbestuurders gebaseerd op kwantificeerbare criteria. Op dit moment lijkt het, ook in
de nieuwe corporate governance code, dat de discretionaire component weer belangrijker
wordt. Het terugeisen van toegekende variabele beloningen kan alleen als die achteraf op
onjuiste cijfers gebaseerd blijken te zijn. Bij ontevredenheid over het functioneren van een
bestuurslid, zijn er implicaties voor de toekomst van het bestuurslid in kwestie.
Dhr. Meurice vult de Voorzitter aan door een toelichting te geven op het beoordelings- en
beloningsbeleid voor het senior management en de overige de werknemers van ASML.
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De heer Van der Linden, vertegenwoordiger van Stichting Spoorweg Pensioenfonds,
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer en Stichting Pensioenfonds ABP,
complimenteert ASML met het uitbreiden van de risicoparagraaf in het jaarverslag 2008,
maar hij betreurt het dat een rangorde van risico’s ontbreekt. Dhr. Van der Linden verzoekt
ASML om in het volgende jaarverslag een dergelijke rangorde aan te brengen, zoals andere
bedrijven reeds hebben gedaan.
Vervolgens gaat Dhr. Van der Linden in op de kredietfaciliteiten van ASML en vraagt om een
toelichting op de convenanten waaraan ASML moet voldoen. Ook zou Dhr. Van der Linden
willen dat er een verdere toelichting over de ROAIC en een vergelijking met de concurrentie
op dit gebied wordt opgenomen in het jaarverslag 2009. Tot slot doet hij een suggestie om in
het volgende jaarverslag te vermelden welke prestatiemaatstaven zijn gehaald en voor welk
percentage.
De heer Wennink legt uit dat reeds overwogen is om de risico's te rangschikken. De reden
om deze rangorde niet aan te brengen is het cyclische karakter van de industrie waarin
ASML opereert. Vervolgens legt Dhr. Wennink uit hoe de risicoparagraaf tot stand komt.
In antwoord op de vraag over de kredietfaciliteit, merkt Dhr. Wennink op dat het belangrijkste
convenant inhoudt dat ASML minimaal 40% eigen vermogen en langlopende schulden als
percentage van het balanstotaal dient te hebben. ASML voldoet momenteel aan deze eis.
ROAIC is de operationele winst gemeten naar het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Door
naar de balansen van ASML’s peer companies te kijken, kan vrij eenvoudig de vergelijking
gemaakt worden tussen ASML en deze met haar vergelijkbare bedrijven. De suggestie om
een vergelijking in het jaarverslag op te nemen, is een goede suggestie. Echter, omdat
ASML haar jaarverslag aanzienlijk eerder publiceert dan de peer companies zal dit praktisch
gezien niet mogelijk zijn. Als alternatief stelt Dhr. Wennink voor om deze vergelijking op de
website te publiceren of in de aandeelhoudersvergadering te presenteren.
Dhr. Westerburgen legt nogmaals uit dat de behaalde scores met betrekking tot de
gekwantificeerde targets niet openbaar gemaakt kunnen worden vanwege de
concurrentiegevoeligheid, en dat als alternatief de externe accountant beoordeelt of de Raad
van Commissarissen de beloningen heeft toegekend in overeenstemming met het
beloningsbeleid en met de vooraf bepaalde criteria. Echter, de suggestie van Dhr. Van der
Linden zal overwogen worden voor wat betreft een algemeen overzicht van de behaalde
scores.
Dhr. Vermulst refereert aan de nationale en internationale maatschappelijke discussie over
topbeloningen, mede gezien de staatssteun die is toegekend aan diverse bedrijven, en wil
graag weten wat het standpunt van ASML is op dat gebied.
De Voorzitter refereert aan de wereldwijde crisis en de crisis in de bankwereld. Kijkend naar
ASML, geldt dat er transparant en zorgvuldig met beloningen wordt omgegaan. De
bestuursbeloningen liggen op mediaan niveau, hetgeen betekent dat uitstekende prestaties
gemiddeld beloond worden. De afgelopen jaren zijn zeer goede prestaties geleverd en de
beloning die daar tegenover stond was niet excessief hoog.
ASML krijgt ondersteuning van de overheid, maar dit is een wezenlijk andere dan in het
geval van bijvoorbeeld banken. De steun die ASML krijgt is vooral gericht op het overeind
houden van de gedane investeringen in met name R&D, en dient ter ondersteuning van de
goede lijn die ASML heeft ingezet om de werkgelegenheid en de winstgevendheid voor de
toekomst te garanderen.
Zoals eerder gezegd, zal ASML het beloningsbeleid tegen het licht houden in 2009, daarbij
rekening houdend met de discussies op maatschappelijk gebied en de nieuwe
aanbevelingen op het gebied van corporate governance.
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Dhr. Vermulst vraagt of de beloningen bij ASML zullen stijgen of dalen, en hij merkt op dat er
in het algemeen een groot gat is tussen Directiesalarissen en de salarissen van overige
medewerkers.
De Voorzitter antwoordt ten aanzien van 2009 dat de Directie heeft afgezien van de in 2008
overeengekomen 5% salarisverhoging en dat te verwachten is dat de variabele beloning wat
lager zal uitvallen als gevolg van de economische situatie. De Voorzitter verwacht geen
drastische wijziging van het totale beloningssysteem.
Dhr. Westerburgen geeft aan dat bij de herziening van het beloningsbeleid onder andere
gekeken zal worden naar de verhouding tussen de salarissen van de Directie, en die van de
overige medewerkers, mede omdat dit een aanbeveling is in de nieuwe Corporate
Governance Code.
Na deze ronde van vragen stelt de Voorzitter voor om het voorstel tot vaststelling van de
jaarrekening in stemming te brengen en geeft het woord aan Dhr. Van Olffen, die de
stemprocedure leidt. Nadat de aandeelhouders hun stem hebben uitgebracht, deelt Dhr. Van
Olffen mede dat de stemuitslag als volgt is:
Voor
2.312.710.755

Tegen
1.804.581

Onthouden
71.355.907

Als gevolg van het voorgaande stelt de Voorzitter vast dat het voorstel zoals vermeld onder
agendapunt 3 is aangenomen.
Vervolgens gaat de Voorzitter over tot behandeling van punt 4 van de agenda.
4.

Verlening van decharge aan de leden van de Directie voor de uitoefening van
hun functie in het boekjaar 2008.

De Voorzitter deelt mede dat wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de leden van de
Directie voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar 2008 en geeft de
aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen.
Aangezien er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt wordt overgegaan tot
stemming. De Voorzitter geeft het woord aan Dhr. Van Olffen, die de aandeelhouders vraagt
hun stem uit te brengen. Nadat de aandeelhouders gestemd hebben, deelt Dhr. Van Olffen
mede dat de stemuitslag als volgt is:
Voor
2.342.145.399

Tegen
10.788.111

Onthouden
32.946.733

Gezien het bovenstaande stelt de Voorzitter vast dat het voorstel zoals vermeld onder
agendapunt 4 is aangenomen.
Vervolgens wordt verder gegaan met punt 5 van de agenda.
5.

Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de
uitoefening van hun functie in het boekjaar 2008.

De Voorzitter legt uit dat in dit agendapunt wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de
leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun functie in het boekjaar
2008. Hij geeft geen verdere toelichting, en, omdat er geen vragen of opmerkingen zijn, stelt

Notulen AvA 20090326 definitief

9

hij de vergadering voor om te stemmen over het voorstel om decharge te verlenen aan de
leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2008.
Dhr. Van Olffen verzoekt de aandeelhouders hun stem uit te brengen, en nadat dit is
gebeurd, deelt hij mede dat de stemuitslag als volgt is:
Voor
2.342.139.874

Tegen
10.922.562

Onthouden
32.813.271

De Voorzitter constateert dat het agendapunt met de vereiste meerderheid van stemmen is
aangenomen en gaat over tot behandeling van punt 6 van de agenda.
6.

Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid.

De Voorzitter informeert de vergadering dat dit punt geen stempunt is, maar een punt van
toelichting. De Voorzitter gaat verder door uit te leggen dat de activiteiten van de
Vennootschap van cyclische aard zijn, hetgeen met zich brengt dat ASML een zekere mate
van liquiditeit, een zogenaamde 'liquidity buffer', nodig heeft. Zoals al eerder is meegedeeld,
wil ASML een liquidity buffer hebben van tussen EUR 1 mld. en EUR 1,5 mld. Wanneer de
kasmiddelen van ASML hoger zijn dan deze liquidity buffer zal kapitaal aan de
aandeelhouders worden uitgekeerd. Tot twee jaar geleden was ASML's reserverings- en
dividendbeleid om geen dividend aan haar aandeelhouders uit te keren, omdat ASML van
mening was dat een aandeleninkoopprogramma de meest efficiënte manier was om kapitaal
aan haar aandeelhouders te doen toekomen. In voorgaande jaren is ook aangeven dat
ingeval de cash flow stabieler zou worden, er eventueel overwogen zou worden om tot een
dividenduitkering over te gaan. Hoewel de huidige economische situatie een significante
invloed heeft op de resultaten van ASML is de huidige kaspositie van dusdanige aard, dat
voorzien wordt dat de bruto kasmiddelen zelfs na de uitkering van dividend in de eerste helft
van 2009 binnen ASML's liquidity buffer targets zullen blijven. ASML heeft daarom besloten
om over het boekjaar 2008 een dividenduitkering te doen. Hoewel het voornemen is om
voortaan jaarlijks dividend uit te keren, kan het dividendbedrag per aandeel van jaar tot jaar
variëren en kan het ook voorkomen dat in een bepaald jaar helemaal geen dividend wordt
uitgekeerd. Bovendien is het mogelijk dat ASML haar reserverings- en dividendbeleid in de
toekomst wijzigt, hetgeen van invloed kan zijn op het dividend.
Na deze toelichting geeft de Voorzitter de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen
over dit agendapunt. Aangezien er geen vragen zijn, gaat de Voorzitter over tot behandeling
van punt 7 op de agenda.
7.

Voorstel tot vaststelling van een dividend van EUR 0,20 per gewoon aandeel
van EUR 0,09.

De Voorzitter stelt aan de orde het voorstel van de Directie tot vaststelling van een dividend
van EUR 0,20 per gewoon aandeel van EUR 0,09, en deelt daarbij volledigheidshalve mede
dat de Raad van Commissarissen goedkeuring heeft verleend aan dit voorstel. ASML heeft
besloten om het absolute dividendbedrag per aandeel te verlagen van EUR 0,25 per gewoon
aandeel over 2007 naar EUR 0,20 per gewoon aandeel over 2008. De belangrijkste reden
voor deze verlaging is de huidige economische situatie. Procentueel gezien bedraagt de
uitkeringsratio echter 27% van de nettowinst over 2008, terwijl dit in 2007 17% was. Voor
concrete informatie met betrekking tot de feitelijke betaling van het dividend verwijst de
Voorzitter naar een advertentie die gepubliceerd zal worden.
Daarna worden de aandeelhouders in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
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Dhr. Stevense zou graag een overzicht krijgen van de relevante data met betrekking tot de
dividendbetaling.
Dhr. Wennink somt de belangrijkste data op en merkt op dat de dividendbetaling
aanmerkelijk sneller zal plaatsvinden dan in 2008.
Dhr. Jorna kan zich vinden in de verlaging van het absolute dividendbedrag. Hij is verheugd
over de stijging van de betalingsratio en spreekt de hoop uit dat deze ratio in de toekomst
gehandhaafd zal worden, aangezien ASML in dat geval meer in lijn zou zijn met andere AEX
fondsen.
Dhr. Steijger, particulier aandeelhouder, vraagt hoe de betalingsratio zich in de toekomst zal
ontwikkelen.
Dhr. Wennink antwoordt dat hij daar geen uitspraken over kan doen, mede omdat het
onduidelijk is hoe de economische situatie zich verder zal ontwikkelen.
Na deze ronde van vragen, wordt het voorstel door Dhr. Van Olffen in stemming gebracht.
De stemuitslag is als volgt:
Voor
2.384.962.348

Tegen
466.363

Onthouden
451.521

De Voorzitter stelt vast dat agendapunt 7 is aangenomen.
Vervolgens gaat de Voorzitter over tot behandeling van agendapunt 8.
8.

Goedkeuring van het aantal aandelen, voor de Directie.

8a.

Goedkeuring van het aantal voor de Directie beschikbare aandelen en machtiging
van de Directie om deze aandelen uit te geven, onder voorbehoud van goedkeuring
van de Raad van Commissarissen.

De Voorzitter verwijst naar de aandelenregeling voor de Directie, die wordt omschreven in de
Remuneration Policy 2008, zoals in de AvA van 2008 is goedgekeurd voor 2008 en de
daaropvolgende jaren. Echter, het maximum aantal aandelen dat uitgegeven kan worden en
de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan om deze aandelen uit te geven, dient
jaarlijks ter goedkeuring aan de AvA te worden voorgelegd. Nu wordt goedkeuring gevraagd
voor het jaar beginnend vanaf deze AvA tot de in 2010 te houden AvA.
Verder is van belang dat in 2008 is besloten om het maximum aantal aandelen dat
voorwaardelijk kan worden toegekend aan de leden van de Directie voor een periode van
twee jaar vast te stellen. Dit betekent dat in principe het maximum aantal aandelen voor het
jaar 2009 gelijk zal zijn aan het aantal van 2008. Echter, omdat ASML voornemens is om
terug te keren naar een Directie die bestaat uit vijf leden, wordt nu voorgesteld, het maximum
aantal aandelen voor de gehele Directie voor het jaar 2009 te verhogen van 163.000 naar
200.000 vanwege een mogelijk vijfde lid van de Directie.
De Voorzitter biedt de aandeelhouders de mogelijkheid om vragen te stellen.
Dhr. Jorna zou graag weten wat de redenen zijn om terug te keren naar een Directie van vijf
leden.
Dhr. Meurice antwoordt dat tot 2006 de marketing- en salesfunctie in de Directie
vertegenwoordigd was. Gezien de ervaring van de afgelopen jaren en de huidige initiatieven
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gericht op de relaties met de klanten, is het wenselijk om deze functie terug te brengen in de
Directie. Dhr. Van Hout, wiens benoeming op de agenda van deze vergadering staat, zal
zich met deze zaken gaan bezig houden. Daarnaast wordt gezocht naar een Chief
Operations Officer, die een belangrijke taak zal hebben gezien de productie van EUV
systemen en een nieuw integratieprogramma dat aangestuurd dient te worden.
Aangezien er geen verdere vragen gesteld worden, wordt het voorstel in stemming gebracht.
Dhr. Van Olffen verzoekt de aandeelhouders te stemmen, en nadat zij dit gedaan hebben,
stelt Van Olffen vast dat de stemuitslag als volgt is:
Voor
2.351.225.999

Tegen
12.814.500

Onthouden
21.839.544

De Voorzitter constateert dat, gelet op deze uitslag, het voorstel zoals opgenomen onder
agendapunt 8a is aangenomen. Vervolgens gaat de Voorzitter verder met agendapunt 8b.
8b.

Goedkeuring van het maximum aantal sign-on aandelen voor de Directie en
machtiging van de Directie om deze aandelen uit te geven, onder voorbehoud van
goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

De voorzitter legt uit dat, gelet op de voorgenomen terugkeer naar een Directie bestaande uit
vijf leden, de Raad van Commissarissen het raadzaam acht om reeds nu te voorzien in een
budget van sign-on aandelen. Om de juiste persoon voor de Directie aan te kunnen trekken,
is het nodig dat deze persoon een adequaat pakket aangeboden kan worden, waaronder
mogelijk ook sign-on aandelen. Sign-on aandelen zijn bedoeld ter compensatie van
opgebouwde rechten die nog niet onvoorwaardelijk zijn geworden bij de vorige werkgever
van een mogelijk nieuw lid van de Directie. De Raad van Commissarissen zal een schatting
maken van de waarde van het pakket dat een eventueel nieuw Directielid achterlaat en zal
dit vertalen naar een vergelijkbaar pakket ASML aandelen. Het aantal sign-on aandelen dat
uiteindelijk zal worden toegekend, is nog niet vastgesteld, maar de Raad van
Commissarissen is van mening dat een budget van maximaal 50.000 sign-on aandelen in
ieder geval voldoende zou moeten zijn.
Na deze toelichting vraagt de Voorzitter of er aandeelhouders zijn die hierover vragen willen
stellen.
Dhr. Jorna (VEB) is het niet eens met het toekennen van aandelen of opties waar geen
voorwaarden aan verbonden zijn, en wijst op het feit dat dit in zijn optiek strijdig is met de
corporate governance aanbevelingen. Hij vraagt zich verder af of het toekennen van sign-on
aandelen of opties überhaupt wel nodig zou moeten zijn om iemand over te halen om bij
ASML in dienst te komen.
Dhr. Westerburgen antwoordt dat het in principe de intentie is om voorwaarden aan de signon aandelen te verbinden. Echter, welke voorwaarden dit zullen zijn is nog niet vastgesteld.
De Voorzitter vult aan dat er maar weinig personen zijn die voldoen aan het profiel dat geldt
voor deze positie. Een kandidaat geeft een aantal zaken op op het moment dat hij of zij
besluit over te stappen naar ASML, en ASML is voornemens om daar een redelijke en
verantwoorde compensatie tegenover te stellen.
Dhr. Jorna (VEB) suggereert dat een goed alternatief zou kunnen zijn om mensen uit het
tweede echelon klaar te stomen voor een positie in de Directie.
De Voorzitter antwoordt door te wijzen op de aanstaande benoeming van Dhr. Van Hout, die
vanuit het senior management doorstroomt naar de Directie. Binnen ASML is een
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management development programma, dat de komende tijd nog verder ontwikkeld zal
worden. Daarentegen is het ook goed om mensen van buiten aan te trekken omdat zij vaak
een verfrissende of andere kijk hebben op zaken. Het is zaak te zoeken naar de juiste balans
op dit gebied.
Dhr. Stevense sluit zich aan bij Dhr. Jorna en vraagt zich af of nu wel het juiste moment is
om een extra lid van de Directie aan te trekken, gezien de economische recessie.
De Voorzitter geeft aan dat rekening moet worden gehouden met de duur van het
selectieproces, opzegtermijnen en inwerktijd. Doel van ASML is om een voltallige,
ingewerkte Directie te hebben op het moment dat de markt weer aantrekt.
Dhr. Van der Linden heeft begrip voor het systeem van sign-on aandelen. Echter, de
principes van optie- en aandelenregelingen zijn om mensen te binden aan organisaties en
hen te belonen voor lange-termijnperformance. Als iemand vrijwillig vertrekt bij een
organisatie en geen onderdeel meer uitmaakt van die lange-termijnperformance is het in zijn
optiek niet gerechtvaardigd dat een andere onderneming dat compenseert. Dhr. Van der
Linden geeft aan dat er binnen Eumedion een principiële discussie gaande is over de
agendapunten 8b en 9b, en dat de Stichting Pensioenfonds ABP tegen deze agendapunten
zal stemmen. De andere twee pensioenfondsen die hij vertegenwoordigt zullen voor
stemmen.
Een particulier aandeelhouder wil graag weten of ASML niet bang is dat dit punt tot
ontevredenheid onder de aandeelhouders zal leiden.
De Voorzitter antwoordt dat er over dit punt contact is geweest met verschillende
aandeelhouders en dat het punt zometeen in stemming gebracht zal worden. ASML zal op
een verantwoorde manier omgaan met het besluit.
Na deze vragen wordt er over het voorstel gestemd. Dhr. Van Olffen stelt vast dat de
stemuitslag als volgt is:
Voor
1.399.132.783

Tegen
980.183.218

Onthouden
6.559.497

De Voorzitter constateert dat, gelet op deze uitslag, het voorstel zoals opgenomen onder
agendapunt 8b is aangenomen. Vervolgens gaat de Voorzitter verder met agendapunt 9.
9.

Goedkeuring van het aantal opties voor de Directie, en het aantal opties,
respectievelijk aandelen, voor werknemers.

9a.

Goedkeuring van het aantal voor de Directie beschikbare opties en machtiging van de
Directie om deze opties uit te geven, onder voorbehoud van goedkeuring van de
Raad van Commissarissen.

De Voorzitter informeert de aanwezigen dat, gebaseerd op de optieregeling voor de Directie,
die onderdeel is van het Bezoldigingsbeleid en die in 2006 door de AvA is goedgekeurd,
wordt voorgesteld om het totaal maximum aantal opties dat kan worden toegekend aan de
leden van de Directie in de periode van deze AvA tot de AvA van 2010 vast te stellen. Ook
wordt gevraagd de Directie te machtigen om deze opties uit te geven.
Ook ten aanzien van de opties is in 2008 besloten om het maximum aantal opties dat
voorwaardelijk kan worden toegekend voor twee jaar vast te stellen. Echter, gezien de
voorgenomen terugkeer naar een Directie van vijf leden, wordt nu voorgesteld het aantal
opties voor het jaar 2009 te verhogen van 242.000 tot 300.000.
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Aangezien er geen vragen of opmerkingen zijn betreffende dit agendapunt, geeft de
Voorzitter het woord aan Dhr. Van Olffen om het voorstel in stemming te brengen. De
stemuitslag is als volgt:
Voor
1.681.393.577

Tegen
18.869.975

Onthouden
685.611.135

De Voorzitter constateert dat het voorstel met de vereiste meerderheid is aangenomen.
Vervolgens gaat hij verder met agendapunt 9b.
9b.

Goedkeuring van het maximum aantal sign-on opties en aanwijzing van de Directie
als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van deze opties.

De Voorzitter deelt de aanwezigen mee dat, gezien de overwegingen om terug te keren naar
een Directie van vijf leden, zoals eerder uitvoerig is besproken, wordt voorgesteld om reeds
nu te voorzien in een budget voor sign-on opties ter hoogte van maximaal 50.000 opties. Het
doel van deze sign-on opties is wederom het compenseren van opgebouwde rechten bij de
voorgaande werkgever van een mogelijk nieuw lid van de Directie.
Aangezien er geen vragen worden gesteld, wordt het punt in stemming gebracht. De uitslag
is als volgt:
Voor
2.279.968.218

Tegen
99.212.449

Onthouden
6.694.020

De Voorzitter constateert dat, gegeven deze uitslag, het voorstel is aangenomen.
9c.

Goedkeuring van het aantal opties, respectievelijk aandelen, voor ASML werknemers,
en aanwijzing van de Directie als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van
de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van deze opties, respectievelijk
aandelen.

De Voorzitter legt uit dat wordt voorgesteld om het aantal opties, respectievelijk aandelen,
voor de werknemers van ASML (niet zijnde leden van de Directie) voor de periode van deze
AvA tot de AvA van 2010 vast te stellen op 2.460.000. De opties of aandelen kunnen worden
toegekend in het kader van de volgende regelingen: 1) regelingen om opties te kopen, 2)
regelingen om incentive opties dan wel aandelen toe te kennen voor retentiedoeleinden, 3)
regelingen om performance-opties dan wel performance-aandelen toe te kennen voor
retentiedoeleinden; 4) regelingen om opties toe te kennen aan nieuwe werknemers voor
incentive doeleinden.
De Voorzitter gaat verder door te melden dat het maximum totaal aantal aandelen en opties
voor Directie en werknemers, dat in deze AvA ter goedkeuring wordt voorgelegd, tezamen
circa 3.000.000 bedraagt, hetgeen circa 0,7% van het huidige uitstaande aandelenkapitaal
is. Met de nog uit te oefenen opties die de vorige jaren zijn toegekend, gaat het om een
totale verwatering van ongeveer 3,46%. De Voorzitter merkt daarbij op dat ASML de
voorkeur heeft om de verwatering af te dekken door middel van het inkopen van aandelen.
De Voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen vragen zijn over agendapunt 9c en verzoekt
Dhr. Van Olffen om over te gaan tot stemming. Het resultaat daarvan is als volgt:
Voor
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Onthouden
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2.362.565.540

7.007.961

16.296.642

Gezien bovenstaande stemuitslag stelt de Voorzitter vast dat het voorstel onder punt 9c van
de agenda, is aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen. De Voorzitter gaat
over tot behandeling van agendapunt 10.
10.

Samenstelling van de Directie.

De Voorzitter geeft aan dat dit punt de kennisgeving van de voorgenomen benoeming van
Dhr. Van Hout als lid van de Directie van ASML betreft, en dat over dit agendapunt niet kan
worden gestemd. Verder legt hij uit dat de benoeming geschiedt door de Raad van
Commissarissen, maar dat, op grond van de wet en de statuten van ASML, de Raad van
Commissarissen verplicht is om de algemene vergadering in kennis te stellen van de
voorgenomen benoeming van de bestuurders van de Vennootschap.
De Voorzitter verwijst naar het persbericht van 30 oktober 2008 inzake de voorgenomen
benoeming van Dhr. Van Hout en geeft een korte samenvatting van diens achtergrond en
ervaring. De selectie- en nominatiecommissie van de Raad van Commissarissen heeft aan
de Raad van Commissarissen de aanbeveling gedaan om Dhr. Van Hout te benoemen als
lid van de Directie, omdat de commissie van mening is dat de bijdrage die Dhr. Van Hout zal
leveren ASML zeker ten goede zal komen. De Raad van Commissarissen is het eens met de
aanbeveling van de selectie- en nominatiecommissie en informeert de
aandeelhoudersvergadering bij deze dat de raad voornemens is om Dhr. Van Hout na
kennisgeving aan de AvA te benoemen als lid van de directie voor een periode van vier jaar.
Op grond van de statuten van ASML zal deze periode ingaan per de huidige AvA en aflopen
per de AvA te houden in 2013.
De belangrijkste elementen van het contract van Dhr. Van Hout zijn gepubliceerd op ASML's
website. Het contract zelf is in overeenstemming met de corporate governance code die van
toepassing was op het moment van ondertekening van het contract en voor zover vereist.
Het beloningspakket, inclusief de optie- en aandelenplannen en de prestatiecriteria, is in lijn
met het bezoldigingsbeleid 2008.
Aangezien er geen vragen of opmerkingen zijn, bevestigt de Voorzitter dat Dhr. Van Hout
formeel is benoemd als lid van de Directie en feliciteert hij Dhr. Van Hout met zijn
benoeming.
Vervolgens wordt verdergegaan met de behandeling van agendapunt 11.
11.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen.

De Voorzitter informeert de aanwezigen dat, zoals tijdens de AvA van 2008 al is
aangekondigd, vier leden van de Raad van Commissarissen dit jaar bij rotatie aftreden. Drie
leden zijn beschikbaar voor herbenoeming, te weten Mevr. Van den Burg, Dhr. Bilous en
Dhr. Westerburgen. Dhr. Dekker is niet beschikbaar voor herbenoeming, aangezien hij de
maximum termijn van twaalf jaar heeft bereikt. De Voorzitter dankt Dhr. Dekker voor zijn
verdiensten voor ASML.
De Voorzitter vervolgt met de mededeling dat de Raad van Commissarissen twee
kandidaten voordraagt voor benoeming, namelijk Mevr. Van der Meer Mohr, opvolgster van
de heer Deusinger, en Dhr. Ziebart als opvolger van Dhr. Dekker.
Met betrekking tot de herbenoeming van Mevr. Van den Burg en de benoeming van Mevr.
Van der Meer Mohr heeft de ondernemingsraad gebruik gemaakt van zijn versterkte
aanbevelingsrecht. De aandeelhouders hebben geen gebruik gemaakt van het recht andere
personen aan te bevelen voor deze vacatures.
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Met betrekking tot de andere vacatures meldt de Voorzitter dat zowel de aandeelhouders als
de ondernemingsraad van hun aanbevelingsrecht geen gebruik hebben gemaakt. Daarom
draagt de Raad van Commissarissen alle genoemde personen voor herbenoeming
respectievelijk benoeming voor. Voor de motivering van deze nominaties en de verdere
informatie betreffende de kandidaten verwijst de Voorzitter naar de toelichting op de agenda
die ter inzage heeft gelegen en gepubliceerd is op ASML's website.
Tot slot deelt de Voorzitter mede dat per de AvA van 2010 geen commissarissen bij rotatie
zullen aftreden.
Vervolgens constateert de Voorzitter dat er geen vragen zijn over agendapunt 11 en worden
alle voorstellen tot herbenoeming en benoeming afzonderlijk in stemming gebracht. De
stemuitslagen zijn als volgt:
11a.

Voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van Mevr. H.C.J.
van den Burg als lid van de Raad van Commissarissen per 26 maart 2009.
Voor
2.353.765.999

11b.

Onthouden
30.603.286

Tegen
1.401.444

Onthouden
30.616.344

Voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van Mevr. P.F.M. van
der Meer Mohr als lid van de Raad van Commissarissen per 26 maart 2009.
Voor
2.352.255.964

11e.

Tegen
42.294.420

Voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van Dhr. J.W.B.
Westerburgen als lid van de Raad van Commissarissen per 26 maart 2009.
Voor
2.353.844.570

11d.

Onthouden
30.733.308

Voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van Dhr. O. Bilous
als lid van de Raad van Commissarissen per 26 maart 2009.
Voor
2.312.970.952

11c.

Tegen
1.369.351

Tegen
1.353.888

Onthouden
30.630.357

Voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van Dhr. W. Ziebart als
lid van de Raad van Commissarissen per 26 maart 2009.
Voor
2.355.617.966

Tegen
1.407.411

Onthouden
28.843.281

Nadat de Voorzitter voor elk voorstel separaat heeft vastgesteld dat het is aangenomen,
wordt overgegaan tot behandeling van agendapunt 12.
12.

Voorstel om de Directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte
van aandelen of rechten daarop in het kapitaal van de Vennootschap, binnen de
grenzen van de statuten van de Vennootschap, alsmede tot het beperken of
uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht.
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Ter inleiding op agendapunt 12, meldt de Voorzitter dat de Directie het in het belang van de
Vennootschap en haar aandeelhouders acht om tijdig te kunnen reageren als bepaalde
gelegenheden zich voordoen, waarvoor de uitgifte van aandelen is vereist. In situaties waarin
snel gehandeld dient te worden, acht de Directie het bovendien wenselijk om het
voorkeursrecht te kunnen uitsluiten, om tijdsverlies en verstorende marktspeculaties te
voorkomen, die mogelijk zouden kunnen ontstaan in geval een buitengewone
aandeelhoudersvergadering zou moeten worden belegd.
De delegatie in agendapunt 12 is in het verleden bijvoorbeeld met name aangewend voor de
uitgifte van converteerbare obligaties in verband met het korte tijdsbestek waarbinnen de
gelegenheid zich voordeed. De gelegenheid om converteerbare obligaties uit te geven of
andere transacties te verrichten waarvoor de uitgifte van aandelen tegen inbreng van geld
vereist is, wordt beperkt indien ASML de voorafgaande goedkeuring dient te vragen voor de
uitgifte van aandelen en/of de uitsluiting van de voorkeursrechten van de aandeelhouders.
De belangrijkste reden om goedkeuring voor deze standaard agendapunten en met name de
punten 12b en 12d. te vragen, is om de directie de flexibiliteit te geven om tijdig te kunnen
reageren wanneer bepaalde kansen zich voordoen, bijvoorbeeld in geval van converteerbare
obligaties of overnames.
12a.

Voorstel om de Directie vanaf 26 maart 2009 voor een periode van 18 maanden aan
te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen of rechten daarop in het
kapitaal van de Vennootschap. Deze bevoegdheid wordt beperkt tot 5% van het
geplaatste kapitaal ten tijde van de delegatie.

De Voorzitter biedt de aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen. Omdat er geen
vragen zijn, wordt het punt door Dhr. Van Olffen in stemming gebracht. De uitslag is als
volgt:
Voor
2.350.703.723

Tegen
1.552.320

Onthouden
33.581.403

De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 12a. is aangenomen en gaat
over tot behandeling van agendapunt 12b.
12b.

Voorstel om de Directie vanaf 26 maart 2009 voor een periode van 18 maanden aan
te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de
aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de tenuitvoerlegging van
de onder a. beschreven uitgifte van aandelen of rechten daarop.

Omdat er geen vragen worden gesteld, brengt Dhr. Van Olffen het voorstel in stemming. De
uitslag is als volgt:
Voor
2.347.482.793

Tegen
4.729.852

Onthouden
33.596.604

De Voorzitter constateert dat het voorstel met de vereiste meerderheid is aangenomen en
gaat verder met agendapunt 12c.
12c.

Voorstel om de Directie vanaf 26 maart 2009 voor een periode van 18 maanden aan
te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van een additionele 5% van het geplaatste
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kapitaal ten tijde van de delegatie, welke 5% uitsluitend in verband met of ter
gelegenheid van fusies en/of acquisities kan worden aangewend.
Aangezien er geen vragen zijn, geeft de Voorzitter het woord aan Dhr. Van Olffen voor de
stemming over dit voorstel. De uitslag is als volgt:
Voor
2.349.188.845

Tegen
1.543.005

Onthouden
33.594.417

Met inachtneming van deze stemuitslag, stelt de Voorzitter vast dat het voorstel onder
agendapunt 12c is goedgekeurd.
12d.

Voorstel om de Directie vanaf 26 maart 2009 voor een periode van 18 maanden aan
te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de
aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de tenuitvoerlegging van
de onder c. beschreven uitgifte van aandelen of rechten daarop.

De Voorzitter verzoekt Dhr. Van Olffen het voorstel in stemming te brengen, omdat er geen
vragen worden gesteld. De stemuitslag is:
Voor
2.114.903.056

Tegen
237.306.915

Onthouden
33.627.475

Gezien bovenstaande stemuitslag, stelt de Voorzitter vast dat het voorstel zoals opgenomen
in agendapunt 12d met de benodigde meerderheid is aangenomen.
De Voorzitter gaat verder met een inleiding op de agendapunten 13, 14 en 15, die
voorstellen bevatten voor aandeleninkoop en intrekking van aandelen, zoals eveneens ter
goedkeuring voorgelegd aan de AvA's gehouden in 2007 en 2008. In 2008 heeft ASML geen
aandeleninkoopprogramma's als zodanig uitgevoerd, behalve ter dekking van optie- en
aandelenprogramma’s, voornamelijk vanwege het fiscale regime dat in Nederland van
toepassing was op de inkoop van eigen aandelen. In plaats daarvan heeft ASML in 2008
voor het eerst dividend uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Hoewel er voor 2009 geen
grote wijzigingen worden verwacht in het fiscale regime dat van toepassing is op de inkoop
van eigen aandelen wenst ASML een optimale flexibiliteit te hebben voor de uitvoering van
kapitaalsuitkeringen aan de aandeelhouders. Daarom wordt de AvA verzocht om verdere
aandeleninkoop te accorderen alsmede verdere toestemming voor intrekking van aandelen
indien de vennootschap mocht besluiten, verdere aandeleninkoopprogramma's uit te voeren.
De Voorzitter sluit af met de mededeling dat de eventuele uitvoering van
aandeleninkoopprogramma's met name afhankelijk is van het herstel van de economie en de
sector waarin ASML opereert.
13.

Voorstel om de Directie voor een periode van 18 maanden, ingaande 26 maart
2009, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen,
te machtigen om ter beurze of anderszins, onder bezwarende titel een zodanig
aantal gewone aandelen in de Vennootschap te verwerven als mogelijk is
binnen de grenzen van de wet en de statuten van de Vennootschap, en
rekening houdend met de mogelijkheid om de verkregen aandelen in te trekken,
voor een prijs gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de nominale
waarde van de aandelen en anderzijds een bedrag gelijk aan 110% van de
beurskoers van aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam by NYSE
Euronext (“Euronext Amsterdam”) of Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”);
hierbij zal als beurskoers gelden: het gemiddelde van de hoogste prijs van de
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laatste vijf dagen waarop handel plaatsvond voorafgaand aan de dag van de
verkrijging, zoals gepubliceerd in de officiële lijst van Euronext Amsterdam of
zoals genoteerd aan Nasdaq.
De Voorzitter legt uit dat deze machtiging het in combinatie met de voorstellen onder de
agendapunten 14 en 15 mogelijk maakt dat de Vennootschap maximaal drie maal 10% van
de geplaatste aandelen kan inkopen en maximaal twee maal 10% van de geplaatste
aandelen kan intrekken.
De machtiging aan de directie tot inkoop van aandelen is met name bedoeld voor de
uitvoering van eventuele aandeleninkoopprogramma's in het kader van
financieringsdoeleinden of om de verplichtingen voortvloeiend uit de aandelen- en
optieregelingen te kunnen nakomen, indien van toepassing en indien noodzakelijk geacht.
Aangezien er geen vragen worden gesteld, geeft de Voorzitter het woord aan Dhr. Van
Olffen, die de aandeelhouders vraagt hun stem uit te brengen. De stemuitslag is als volgt:
Voor
2.380.793.783

Tegen
2.776.563

Onthouden
2.261.925

Gezien deze uitslag, constateert de Voorzitter dat het agendapunt is aangenomen en gaat hij
over tot behandeling van agendapunt 14.
14.

Intrekking van gewone aandelen.

De Voorzitter meldt dat in dit agendapunt wordt voorgesteld om een aantal gewone
aandelen, ingekocht of nog in te kopen door de vennootschap, in te trekken waardoor het
geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap wordt verminderd. De intrekking kan
worden uitgevoerd in een of meerdere tranches. Het aantal aandelen dat zal worden
ingetrokken – al dan niet in een tranche – zal worden vastgesteld door de Directie maar zal
nooit meer bedragen dan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 26 maart 2009.
Overeenkomstig de relevante statutaire bepalingen zal intrekking niet eerder effectief worden
dan twee maanden nadat de beslissing tot intrekking is aangenomen en publiekelijk is
aangekondigd.
Hierna geeft de Voorzitter de aandeelhouders de mogelijkheid om vragen te stellen, en, als
er geen vragen gesteld worden, verzoekt hij Dhr. Van Olffen het punt in stemming te
brengen. Dhr. Van Olffen deelt mede dat de stemuitslag als volgt is:
Voor
2.382.863.783

Tegen
2.457.135

Onthouden
511.353

De Voorzitter stelt vast dat het punt is aangenomen met de vereiste meerderheid van
stemmen en gaat daarna over tot behandeling van agendapunt 15.
15.

Intrekking van additionele gewone aandelen.

De Voorzitter legt uit dat, op grond van de machtiging zoals opgenomen in agendapunt 13,
de Directie gemachtigd is om na intrekking, opgenomen in agendapunt 14, wederom
maximaal 10% van het geplaatste kapitaal in te kopen. Om ASML de gelegenheid te geven
om meer aandelen te kunnen inkopen, moeten de reeds ingekochte aandelen eerst worden
ingetrokken. Daarom wordt voorgesteld om gewone aandelen die ingekocht zijn na de
intrekking, zoals verwoord onder agendapunt 14, in te trekken om het geplaatste kapitaal te
laten afnemen.
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De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn over dit onderwerp, waarna Dhr. Van Olffen
de aandeelhouders verzoekt hun stem uit te brengen. De uitslag is als volgt:
Voor
2.384.205.242

Tegen
1.104.255

Onthouden
516.492

De Voorzitter stelt vast dat agendapunt 15 is aangenomen en gaat over tot behandeling van
agendapunt 16.
16.

Rondvraag

De Voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen aangaande
aangelegenheden die nog niet ter vergadering zijn behandeld.
Dhr. De Jongh, economisch gerechtigde tot aandelen genoteerd aan Nasdaq, geeft aan dat
hij zich bij zijn bank heeft aangemeld om de vergadering in persoon bij te wonen en te
stemmen, maar dat hij uiteindelijk niet kon stemmen vanwege een gemaakte fout in de
procedure die in een dergelijk geval gevolgd dient te worden.
Dhr. Wennink biedt zijn verontschuldigingen aan en zegt toe dat hij dit zal laten uitzoeken en
dat hij zijn uiterste best zal doen om het in de toekomst wel mogelijk te maken voor Dhr. De
Jongh om in persoon stem uit te brengen.
Dhr. Boom refereert aan de bouw van de nieuwe fabriek en vraagt of het mogelijk is voor
aandeelhouders om de opening bij te wonen.
Dhr. Wennink dankt Dhr. Boom voor de suggestie en geeft aan dat hij ASML’s Investor
Relations afdeling zal vragen om in dit kader een bijeenkomst te organiseren voor
aandeelhouders die daarin geïnteresseerd zijn.
Dhr. Stevense stelt voor om de financiële agenda van ASML zoals die gepubliceerd wordt op
de website, door te laten lopen tot en met de aandeelhoudersvergadering, in plaats van tot
einde van het kalenderjaar. De Voorzitter antwoordt dat dit een goede suggestie is, die
overwogen zal worden.
Een particulier aandeelhouder complimenteert de Voorzitter vanwege het verloop van de
vergadering.
Een particulier aandeelhouder vraagt wat de reden was om 5 miljoen aandelen in te kopen,
zoals vermeld in het jaarverslag 2008. Dhr. Wennink antwoordt dat deze aandelen zijn
ingekocht ter afdekking van aandelen- en optieplannen.
17. Sluiting.
De Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
Safe Harbor Statement onder de US Private Securities Litigation Reform Act van 1995
De in dit document besproken zaken bevatten mogelijk bepaalde op de toekomst betrekking
hebbende mededelingen, inclusief mededelingen met betrekking tot onze vooruitzichten,
realisatie van orderportefeuille, vraag naar halfgeleiders, financiële resultaten, gemiddelde
verkoopprijs, bruto marge en kosten. Deze op de toekomst betrekking hebbende
mededelingen zijn onderworpen aan risico’s en onzekerheden, zoals – maar niet beperkt tot:
– economische omstandigheden, vraag naar producten en capaciteit binnen de
halfgeleiderindustrie, wereldwijde vraag en gebruik van productiecapaciteit voor halfgeleiders
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(het voornaamste product van ASML’s klanten), inclusief de invloed van de verslechtering
van de kredietmarkt op het consumentenvertrouwen en de vraag naar de producten van
onze klanten, concurrerende producten en prijzen, efficiëntie van productie, ontwikkeling van
nieuwe producten en acceptatie door klanten van nieuwe producten, de mogelijkheid om
patenten te handhaven en intellectuele eigendomsrechten te beschermen, de uitkomst van
intellectuele eigendomsrechtzaken, beschikbaarheid van grondstoffen en essentiële
productie-uitrusting, handelsklimaat, wijzigingen in wisselkoersen en overige risico’s zoals
aangegeven in ASML’s jaarverslag op Form 20-F en overige bij de U.S. Securities and
Exchange Commission gedeponeerde stukken.
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