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Jaaroverzicht 2006

 Vitaliteit toevoegen 
aan het leven
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Financiële hoofdpunten

•  Groei van de onderliggende 
verkopen van 3,8% 

•  Brutowinstmarge 13,6% ten 
opzichte van 13,2% in 2005 

•  Nettowinst uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten steeg met 10%

•  Nettowinst uit totale bedrijfsactiviteiten 
steeg met 26%, inclusief winst uit de
verkoop van Europese diepvriesactiviteiten

•  Totaal regulier dividend omhoog met 
6% voor zowel NV als PLC. Extra 
eenmalig dividend van € 750 miljoen 
betaald in het vierde kwartaal 

Operationele hoofdpunten

•  Focus op persoonlijke verzorging, 
opkomende markten en vitaliteit zorgt 
voor sterke groei en groter marktaandeel 
in prioriteitsgebieden

• Groei in Europa van 1%

•  Concurrentievermogen hersteld. 
Marktaandelen over het geheel 
genomen stabiel

•  Veranderingsprogramma levert 
tastbare resultaten op

Hoofdpunten

Bedrijfswinst(1)(2)

Omzet(1)(2)

Dividenden(2)(3)

€ miljoen £ miljoen

£ miljoen

€
per € 0,16 gewoon NV-aandeel

pence
per 31/9p gewoon PLC-aandeel

(1) Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.
(2) Voor omrekening in dollars zie de Verkorte Jaarrekening op pagina 27.
(3)  Daarnaast is in december 2006 een eenmalig dividend betaald van 

€ 0,26 per gewoon NV-aandeel en 17,66p per gewoon PLC-aandeel.
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€ miljoen

Financiële hoofdpunten

Operationele hoofdpunten

Belangrijke mededeling
De twee moedermaatschappijen, Unilever N.V. (NV) en Unilever PLC (PLC), samen met hun groepsmaatschappijen, treden op als één onderneming 
(de Unilever-groep, ook aangeduid als Unilever of de Groep). Dit Jaaroverzicht behandelt daarom de bedrijfsactiviteiten en de resultaten van de 
Unilever-groep als geheel. Het Unilever Jaaroverzicht (dat de Verkorte Jaarrekening bevat) en het Jaarverslag en Jaarrekening worden geproduceerd 
in het Nederlands en het Engels.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit document bevat bepaalde uitspraken die niet kunnen worden gezien als gerapporteerde fi nanciële resultaten of andere historische informatie. 
Dergelijke uitspraken zijn toekomstgerichte uitspraken zoals ook bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 in de Verenigde Staten. 
Voor een omschrijving van factoren die toekomstige resultaten zouden kunnen beïnvloeden, verwijzen we naar de volledige tekst van de 
‘Waarschuwing’ achter in dit Jaaroverzicht.



Wie we zijn Unilever verandert

Het is onze missie vitaliteit 
toe te voegen aan het leven. 
Wij voor zien in de dagelijkse 
behoefte aan voeding, hygiëne 
en persoonlijke verzorging met 
merken die mensen helpen 
zich goed te voelen, er goed 
uit te zien en meer uit het 
leven te halen.

Unilever verandert – van onze structuur en bedrijfsvoering tot de keuzes die we maken 
en de prioriteiten die we stellen. 

Ons herziene ondernemingsbestuur, de nieuwe structuur en het ‘One Unilever’-programma 
zorgen voor samenhang, kostenbesparingen en een betere benutting van onze schaal-
voordelen. We ontwikkelen en implementeren uitzonderlijk goede consumentenmarketing. 
We verstevigen de banden met onze klanten in de detailhandel en we besteden transactionele 
activiteiten op het gebied van IT, fi nanciële administratie en human resources uit, zodat we 
al onze aandacht kunnen richten op de groei van onze wereldwijde merken.

Al deze veranderingen ondersteunen onze groeistrategie en hebben een impact op onze 
prestaties. 2006 was een jaar van vooruitgang waarin we een consistente, breed gedragen 
groei lieten zien met een bijdrage van alle regio’s en categorieën en waarbij besparings-
programma’s eerder dan gepland resultaten opleverden, wat hielp hogere grondstoffenkosten 
te compenseren. 

Onze prioriteitsgebieden – persoonlijke verzorging, opkomende markten en vitaliteit – 
waar het zwaartepunt van onze investeringen ligt, zijn de motoren achter deze groei. 
Onze vitaliteitsmissie bijvoorbeeld, geeft vorm en richting aan de ontwikkeling van onze 
merken, aan onze partnerschappen en aan onze manier van werken overal ter wereld. 

Op de volgende pagina’s passeert een groot aantal van onze wereldwijd bekende merken 
de revue en laten we zien hoe onze waarden – ons streven om de kwaliteit van het leven 
van mensen te verbeteren en onze inspanningen voor de gemeenschappen waarin we 
actief zijn – centraal staan in onze onderneming. Maar we geven ook uiting aan een nieuwe 
vastberadenheid, een nieuw vertrouwen en een nieuwe honger naar succes.

Of we nu voorzien in de behoeften van consumenten die welvarend zijn of van consumenten 
die maar heel weinig te besteden hebben, we zullen nooit vergeten dat respect en een goede 
naam moeten worden verdiend. Behoud van het vertrouwen en de geloofwaardigheid die 
Unilever in vele jaren heeft opgebouwd, is dan ook essentieel om met succes mensen te 
helpen ‘zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen’.

www.unilever.com
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Onze merken

Onze merken hebben een vertrouwde naam bij consumenten 
overal ter wereld. Van soepen tot shampoos, van thee tot 
textielwasmiddelen, we hebben zo’n 400 merken die mensen 
helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het 
leven te halen. 

W
ie w

e zijn

Onze wereldwijde merken van € 1 miljard Andere wereldwijde merken 

•  Sunsilk

•  Dove

•  Rama/Blue Band

• Flora/Becel

•  IJsmerken met ‘hart’-logo (Cornetto)

•  Rexona

• Radiant (Rin)

•  Bertolli

•  Axe

•  Lifebuoy

•  Slim•Fast

•  Domestos/Glorix

•  Comfort

•  Signal (Pepsodent)

•  Vaseline

•  Cif

•  Pond’s

Sommige van onze merken zijn in bepaalde landen onder een andere naam op de markt.

Dit zijn merken die overal ter wereld te vinden zijn. 
Stuk voor stuk zijn het topmerken met elk een omzet 
van meer dan € 1 miljard per jaar.

•  Knorr

•  Lux

•  Surf

•  Hellmann’s/Calvé

•  Omo (Rinso)

•  Lipton

Deze merken van topklasse zijn populair 
bij miljoenen mensen wereldwijd. 
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We hebben op elk continent 
mensen in dienst en 
investeren veel in onderzoek 
en ontwikkeling (R&D) om 
de merken te laten groeien 
die deel uitmaken van het 
dagelijks leven van mensen 
overal ter wereld.

Belangrijkste feiten

www.unilever.com

Lokale favorieten

•  Bango

•  Breyers

• Marmite

• Hertog

• Fair & Lovely

• Andrélon 

•  all 

• PG Tips

Sommige van onze merken zijn maar in een 
paar landen op de markt. Dit zijn enkele van 
de bekendste.

Unilever Jaaroverzicht 2006 3

 179 000
medewerkers eind 2006

 24
nationaliteiten onder onze 
 123 topmanagers

 circa 100
landen waar we gevestigd zijn

 € 78 mln
bijgedragen aan gemeenschappen
wereldwijd in 2006

 8 jaar
als best scorend voedings-
middelenbedrijf in de Dow Jones
Sustainability Indexes

 meer dan
 € 900 mln
geïnvesteerd in R&D wereldwijd
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Verslag van de Voorzitter Bericht van Antony Burgmans

In 2006 hebben we het initiatief in de 
markt herwonnen. Dit resulteerde in een 
omzetgroei van 3,8% en een stabilisatie 
van onze marktaandelen. 

We hebben veel initiatieven – zoals ‘One 
Unilever’ – versneld en met discipline 
doorgevoerd. 

Namens de raden van bestuur wil ik 
Patrick en zijn team, en al onze 179 000 
medewerkers over de hele wereld, 
bedanken voor hun harde werk en 
betrokkenheid.

Hoewel de economische ontwikkelingen 
gunstig waren, was het op sommige 
gebieden (zoals grondstoffenprijzen) zeker 
geen gemakkelijk jaar. Daarom is een 
woord van waardering van de raden van 
bestuur zeker verdiend. 

Ik wil u graag verslag doen van een aantal 
kwesties met betrekking tot de duale 
structuur, de samenstelling van de raden 
van bestuur en de evaluatie van de raden 
van bestuur.

Duale structuur
In 2005 werden drie voorstellen gedaan 
om Unilevers constitutionele regelingen 
te wijzigen. Zij werden alle goedgekeurd 
door onze aandeelhouders tijdens de twee 
algemene vergaderingen van aandeel-
houders in mei 2006. 

Als gevolg daarvan hebben wij nu meer 
fl exibiliteit bij de toewijzing van activa 
tussen de twee moedermaatschappijen. 
Daarnaast zijn de koersen van onze 
aandelen nu eenvoudig vergelijkbaar, 
omdat de onderliggende economische 

 “ Het doet ons groot genoegen dat Michael 
 Treschow bereid is gevonden mij op te volgen 
als de eerste onafhankelijke voorzitter van de 
raden van bestuur van Unilever.”

2006 was niet alleen het laatste jaar voor Antony Burgmans 
als voorzitter van Unilever, maar ook een jaar van versnelde 
verandering voor het bedrijf. Veel van die veranderingen 
betroffen ons ondernemingsbestuur.

belangen van de aandelen in de Unilever-
groep aan elkaar zijn gelijkgesteld. Tot slot 
hebben onze aandeelhouders het recht 
verkregen kandidaten voor te dragen voor 
de raden van bestuur.

Dit alles betekent dat we de verhouding 
tussen onze aandelen NV en PLC hebben 
vereenvoudigd en dat we verscheidene 
onderdelen van Unilevers corporate-
governancestructuur hebben aangescherpt. 
Tegelijkertijd behoudt de Groep de 
voordelen van haar duale structuur. 

Zoals bekend, heeft de duale structuur 
betrekking op de juridische structuur van 
Unilever. Als het gaat om de dagelijkse 
gang van zaken en de leiding over Unilevers 
activiteiten, wordt de onderneming bestuurd 
als één operationele groep. Dit betekent, 
en dat is ook juist, dat de meerderheid van 
onze medewerkers zich amper bewust is 
van onze juridische structuur.

Opvolging in de raden van bestuur
In 2006 hebben we onze zoektocht 
voortgezet naar kandidaten die het bestuur 
zouden kunnen versterken qua expertise en 
onafhankelijkheid. We zijn verheugd dat 
Genevieve Berger, Narayana Murthy en 
Hixonia Nyasulu bereid zijn zitting te nemen 
in Unilevers raden van bestuur. Ze zullen 
worden voorgedragen voor benoeming tot 
niet-uitvoerend bestuurders in de algemene 
vergaderingen van aandeelhouders in mei 
2007. Genevieve is hoogleraar biofysica en 
medical imaging aan de Université VI in Parijs 
en voorzitter van de Advisory Board ’Health’ 
voor de EU-commissie voor Onderzoek. 
Narayana is medeoprichter en voorzitter van 
Infosys Technologies Limited. Hixonia is niet-
uitvoerend bestuurder van Sasol Limited en 

Anglo Platinum en lid van de Advisory 
Board van JP Morgan South Africa. Deze 
benoemingen zullen de diversiteit van het 
bestuur vergroten qua achtergrond en 
ervaring. We hopen dan ook dat onze 
aandeelhouders de voordrachten zullen 
goedkeuren.

We hopen niet alleen deze nieuwe leden te 
verwelkomen in de raden van bestuur, we 
nemen ook afscheid van twee bestuurders. 
Allereerst van Rudy Markham, die 
terugtreedt na een succesvolle carrière van 
39 jaar binnen Unilever. Gedurende die tijd 
heeft hij verschillende topfuncties bekleed; 
in 1998 werd hij lid van de raden van 
bestuur als directeur Strategie en Technologie 
en in 2000 werd hij benoemd tot Financieel 
Directeur, nu Chief Financial Offi cer. Namens 
de raden van bestuur constateer ik dat hij 
een prachtige carrière heeft doorlopen en 
wil ik hem bedanken voor de belangrijke 
bijdrage die hij heeft geleverd aan onze 
onderneming gedurende zijn lange en 
succesvolle loopbaan. Ten tweede zal 
Lynda Chalker na drie termijnen van drie 
jaar terugtreden als niet-uitvoerend 
bestuurder. Ze was voorzitter van de 
Corporate Responsibility & Reputation 
Commissie en in de periode dat ze lid was 
van de raden van bestuur hebben we 
kunnen profi teren van haar waardevolle 
adviezen en diepgaande kennis van 
opkomende markten. 

Namens ons allen bedank ik hen beiden 
voor hun diensten.

Daarnaast stond de Benoemingscommissie, 
onder voorzitterschap van David Simon, 
voor de taak een nieuwe voorzitter te zoeken 
om mij op te volgen. Het doet ons groot 
genoegen dat Michael Treschow bereid is 
gevonden mij op te volgen als de eerste 
onafhankelijke voorzitter van de raden van 
bestuur van Unilever, onder voorbehoud 
van zijn benoeming tot niet-uitvoerend 
bestuurder in de algemene vergaderingen 
van aandeelhouders. Michael heeft zijn 
sporen verdiend in het bedrijfsleven en 
was werkzaam in sommige van de meest 
concurrerende consumentensectoren in 
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“ Het was een 
voorrecht dat ik de 
afgelopen 35 jaar 
in dienst van Unilever 
heb mogen werken.”
de wereld. Hij heeft zichzelf bewezen als 
voorzitter van Ericsson en Electrolux en 
we hebben er alle vertrouwen in dat zijn 
benoeming zal worden goedgekeurd door 
onze aandeelhouders. 

Met het doorvoeren van deze veranderingen 
hebben we een complete herstructurering 
van onze corporate governance afgerond. 
Dit veranderingsproces werd ingezet in 2004 
en omvatte de opheffi ng van de functie van 
adviserende leden van de raden van bestuur, 
de afschaffi ng van het tweehoofdige 
leiderschap, de overgang naar een one-tier 
bestuursstructuur en de benoeming van 
een volledig onafhankelijke voorzitter van 
de raden van bestuur. We denken dat onze 
raden van bestuur zullen voldoen aan de 
hoogste corporate-governancevereisten.

Evaluatie raden van bestuur
In 2006 werd het functioneren van de 
raden van bestuur grondig geëvalueerd 
door een extern bureau dat expert is op 
dit gebied. Als geheel was de uitkomst 
positief. De evaluatie bevestigde dat de 
sinds 2004 doorgevoerde veranderingen – 
de overgang van adviserende leden van 
de raden van bestuur naar niet-uitvoerend 
bestuurders en de scheiding van de functies 
van voorzitter en chief executive – onze 
governancestructuur hebben versterkt. 
Bovendien steekt de tijd die wordt besteed 
aan het bestuur van Unilever zeer gunstig 
af bij wat gebruikelijk is.

Deze bevindingen steunen ons in onze 
overtuiging dat alle aanpassingen in 
onze governancestructuur en -processen 
bevorderlijk zijn geweest voor Unilever 
als geheel en dat we voldoen aan de 
hoge eisen die worden gesteld aan 
een onderneming van onze omvang 
en complexiteit.

Tot slot
Ik realiseer me dat ik mij na een 35-jarige 
carrière binnen Unilever voor het laatst 
tot u richt.

De veranderingen binnen Unilever gedurende 
deze periode zijn werkelijk ingrijpend 
geweest, zowel qua productenportefeuille 
als geografi sche spreiding. Onze omzet 
in West-Europa is afgenomen van 65% 
van onze verkopen tot 34%. De groei is 
overgenomen door de opkomende markten, 
waar we tegenwoordig ruim 40% van 
onze omzet realiseren.

Bovendien kwam 35 jaar geleden 25% van 
Unilevers omzet van buiten de sector fast 
moving consumer goods. Met name door 
desinvesteringen en acquisities van bedrijven 
als Chesebrough Pond’s en Bestfoods 
concentreert de omzet van Unilever zich 
nu op ongeveer 400 consumentenmerken. 
Bijzonder spectaculair was de stijging van het 
omzetaandeel van persoonlijke verzorging 
van 4% in 1972 tot 28% op dit moment.

Wellicht de meest indrukwekkende 
verandering sinds het begin van de jaren 
zeventig is de verbeterde kwaliteit en kracht 
van onze merkenportfolio. Vanuit een positie 
waarbij geen enkel merk een omzet had 
van meer dan € 1 miljard hebben we op 
dit moment twaalf merken van € 1 miljard; 
deze zijn samen goed voor zo’n 55% van 
Unilevers omzet.

Al deze veranderingen, nu onderbouwd 
door onze vitaliteitsmissie, bieden onze 
onderneming een gunstige positie voor 
toekomstige groei.

Wat niet is veranderd tijdens de afgelopen 
vier decennia, is de manier waarop Unilever 
opereert: integriteit staat voorop bij alles wat 
wij doen en we voelen ons intens betrokken 
bij het milieu en de gemeenschappen waarin 
we actief zijn.

Het was een voorrecht dat ik de 
afgelopen 35 jaar in dienst van Unilever 
heb mogen werken.

Antony Burgmans
Voorzitter 



Onze resultaten Verslag Group Chief Executive

Patrick Cescau
Group Chief Executive

Wij zijn verheugd over de respons van aandeelhouders 
en andere belanghebbenden op onze uitnodiging op de 
Unilever-website om vragen te stellen aan Patrick Cescau. 
Een aantal daarvan geven we hieronder weer. 

“ We hebben vooral 
sterk gepresteerd in 
de gebieden die we 
hebben aangemerkt als 
groeiprioriteit en waarin 
we overeenkomstig 
hebben geïnvesteerd.” 

Hoe kijkt u terug op 2006?
We zijn bezig om Unilevers concurrentie-
kracht en groeipotentieel te herstellen. Die 
taak is nog niet voltooid, maar ik denk dat 
we met gepaste trots en voldoening 
kunnen terugkijken op 2006. 

De verbeterde omzetprestatie het afgelo-
pen jaar geeft aan dat de ingrijpende 
veranderingen die we in 2004 en 2005 in 
de onderneming hebben doorgevoerd – 
zowel op organisatorisch als strategisch 
niveau – de juiste waren voor Unilever. 
Deze veranderingen hebben een solide 
basis gelegd voor duurzame groei.

Ik ben er ook van overtuigd dat we later 
zullen terugkijken op 2006 als het jaar waarin 
de onderneming haar zelfvertrouwen en 
geloof in eigen kunnen heeft teruggevonden 
na de terugval van de afgelopen jaren. Op 
dit moment bruist Unilever van nieuwe 
energie en optimisme. 

Wat is voor u het hoogtepunt in de 
bedrijfsprestaties het afgelopen jaar?
De kwaliteit en het breedgedragen karakter 
van onze groei. Alle onderdelen van de 
onderneming – alle regio’s en categorieën – 
droegen bij aan een gezonde groei van de 
onderliggende verkopen van 3,8%. Onze 
kasstroom in 2006 was ook sterk en het 
feit dat we € 750 miljoen extra konden 
uitkeren aan onze aandeelhouders in de vorm 
van een eenmalig dividend is een teken dat 
we fi nancieel steeds gezonder worden. 

We hebben vooral sterk gepresteerd in de 
gebieden die we hebben aangemerkt als 
groeiprioriteit en waarin we overeenkomstig 
hebben geïnvesteerd; in opkomende 
markten bijvoorbeeld en de categorie 
persoonlijke verzorging, die groeide met 
een indrukwekkende 6,3%. Dit is extra 
bemoedigend omdat het aangeeft dat 

onze strategie – zwaar investeren om 
leidende posities te verwerven in snel-
groeiende markten – kennelijk de juiste is 
om voortgang te boeken.

Ik zou ook onze resultaten in Europa willen 
benadrukken. Dit is de afgelopen jaren 
voor ons een lastig gebied geweest. Vorig 
jaar hebben we onze inspanningen 
verdubbeld en dat werd beloond met 
steeds betere resultaten en een terugkeer 
naar een bescheiden niveau van groei.

Zijn er gebieden waar u in 2006 meer 
voortgang had willen boeken?
Om de concurrentiekracht van Unilever te 
herstellen, hebben we veel veranderingen 
moeten doorvoeren in de onderneming. Om 
duurzame groei te realiseren en waarde te 
creëren voor onze aandeelhouders, hebben 
we onze bestuursstructuur hervormd, onze 
organisatie onder handen genomen en een 
volledig nieuwe strategie doorgevoerd om de 
groei van onze onderneming veilig te stellen.

Veranderingen op deze schaal voltrekken 
zich niet allemaal in hetzelfde tempo. Dat 
is onvermijdelijk. Over het geheel genomen, 
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1  Sandy Ogg
Chief Human 
Resources Offi cer

2  Rudy Markham
Chief Financial Offi cer

3  Vindi Banga
President 
Voedingsmiddelen

4  Kees van der Graaf
President Europa

5  Ralph Kugler
President Huishoudelijke 
en Persoonlijke Verzorging

6  John Rice
President Noord- en 
Zuid-Amerika

7  Harish Manwani
President Azië Afrika

  Patrick Cescau
(foto op pagina 6)

Unilever Executive (UEx)
De Unilever Executive (UEx) is verantwoordelijk voor de resultaten van de
Groep en wordt aangestuurd door de Group Chief Executive. 

ben ik tevreden met waar we nu staan 
in het transformatieproces van de onder-
neming. Tegelijkertijd ben ik me ervan 
bewust dat ons nog een paar grote 
uitdagingen te wachten staan, in het 
bijzonder het realiseren van een hogere, 
winstgevende groei. Hoewel onze bruto-
winstmarge in 2006 bevredigend was, 
moeten we het komend jaar naar een hoger 
niveau streven. Scherpe stijgingen in de 
grondstoffenkosten zorgden in 2006 voor 
een hoger dan verwacht kostenniveau. Die 
ontwikkeling benadrukte nog eens extra hoe 
belangrijk de maatregelen zijn die we nemen 
om onze onderneming te vereenvoudigen 
en onnodige kosten te elimineren. 

Sinds u Group Chief Executive bent 
geworden, hebt u een omvangrijk 
programma van organisatieverandering 
en herstructurering in gang gezet. 
Hebt u nu het gevoel dat u beschikt 
over de juiste organisatie om de groei 
van Unilever een impuls te geven?
Het is heel normaal dat je het functioneren 
van een organisatie tegenwoordig voort-

durend tegen het licht moet houden. Het is 
de enige manier om te waarborgen dat je 
als onderneming de belangen van aandeel-
houders en andere belanghebbenden het 
beste dient. Maar ik denk inderdaad dat 
we een heel eind op weg zijn met het 
doorvoeren van de veranderingen in de 
organisatie die nodig zijn om de volgende 
fase in onze ontwikkeling te ondersteunen.

We hebben al duidelijk profi jt van de 
veranderingen die we hebben doorge-
voerd, niet in de laatste plaats van onze 
beter gestroomlijnde bestuurs- en manage-
mentstructuren. Bovendien zorgt ons ‘One 
Unilever’-programma voor meer duidelijk-
heid en aanzienlijke besparingen naarmate 
het steeds verder wordt uitgerold in de 
hele onderneming. Dit alles helpt ons aan 
de noodzakelijke snelheid en schaalgrootte 
om effectiever te concurreren. Dat 
resulteerde vorig jaar in een groter aantal 
wereldwijde merkenplatforms, de snellere 
uitrol van producten en de lancering van 
grotere en betere innovaties.

Maar dit betekent niet dat we nu tevreden 
achterover leunen. We weten dat we het 
tempo van verandering het komende jaar 
nog verder moeten opvoeren als we ons 
uiteindelijke doel willen bereiken: van 
concurreren naar winnen in de markt.

Vitaliteit is volgens u de kern van 
Unilevers missie. In hoeverre kunnen 
we zeggen dat dit concept directe 
impact heeft gehad op de prestaties 
in 2006?
Vitaliteit gaat over het focussen van onze 
onderneming op de toenemende behoefte 
van consumenten over de hele wereld om 
zich goed te voelen, er goed uit te zien en 
meer uit het leven te halen. Als onderneming 
met producten die iets te bieden hebben 
op het gebied van gezondheid, hygiëne en 
voeding hebben we naar mijn gevoel een 
unieke uitgangspositie om op deze trends 
in te spelen.

1 2 3 4 5 6 7

“ Ons ‘One Unilever’-programma zorgt voor meer duidelijkheid 
en aanzienlijke besparingen naarmate het steeds verder 
wordt uitgerold in de hele onderneming.”



Uw vragen voor 
het Jaaroverzicht 2007 
www.unilever.com/annual_review/questions
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 Wat dat betreft heeft vitaliteit nu al een 
onmiddellijke impact op onze prestaties. 
Het is een belangrijk richtsnoer dat ons kan 
leiden naar gebieden met een hoge groei-
potentie; gebieden die we nu beschouwen 
als cruciaal voor het succes van Unilever op 
de lange termijn. Het is misschien ook wel 
de belangrijkste drijvende kracht achter ons 
innovatieprogramma. De succesvolle intro-
ductie in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar 
van AdeZ – een vruchtendrank op basis van 
soja – is een goed voorbeeld. Dit product 
kan rechtstreeks worden gekoppeld aan 
onze vitaliteitsmissie en aan ons voor-
nemen telkens weer producten te ontwik-
kelen met bewezen voedingsvoordelen. 

Wat bedoelde u vorig jaar toen u zei 
dat de succesvolle merken van de 
toekomst niet alleen de functionele 
behoeften van consumenten 
bevredigen, maar ook aansluiten bij 
hun betrokkenheid als burger?
Het is onze vaste overtuiging dat de 
gezondheid en het succes van onze onder-
neming direct verbonden zijn met de 
gezondheid van de gemeenschappen die 
we dienen en daarom hebben we vorig 
jaar € 78 miljoen bijgedragen aan de 
samenleving. We weten echter ook dat 
consumenten in toenemende mate 
verwachten dat bedrijven en merken een 
rol spelen in maatschappelijke kwesties als 
klimaatverandering en dat ze een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen slechte voeding 
en ziektes in een aantal van de armste 
delen van de wereld.

Samenwerken met overheden, internatio-
nale instellingen en non-gouvernementele 
organisaties is vaak de meest effectieve 
manier om dit soort grote wereldwijde 
problemen aan te pakken. Unilever is al 
een aantal van deze samenwerkings-
verbanden aangegaan, zoals met UNICEF 
en met het World Food Programme van de 
Verenigde Naties.

Maar ook individuele merken kunnen een 
verschil maken. Het opmerkelijke succes 
van Surf Excel in India, dat ervoor zorgt dat 
in enkele van de meest waterarme regio’s 
van het land de was kan worden gedaan met 
minder water, is hiervan een goed voorbeeld. 
Net als ons succes in het terugdringen van 
jodiumtekorten in delen van Afrika met 
Annapurna, ons merk jodiumhoudend 
zout. Deze en andere initiatieven tonen aan 
dat maatschappelijk bezig zijn loont en we 
zijn er dan ook van overtuigd dat dit de 
goede richting is voor Unilever.

Hoe wilt u Unilever positioneren om 
optimaal te kunnen profi teren van 
de snelle groei in markten als China 
en India?
Het lijdt geen twijfel dat de grootste 
groeimogelijkheden voor Unilever in 
zogenaamde opkomende en ontwikke-
lingseconomieën liggen en niet alleen in 
China en India. Deze opkomende markten 
vertegenwoordigen al meer dan 40% van 
Unilevers omzet en het ziet ernaar uit dat 
dat aandeel alleen maar verder zal stijgen. 

Onze geschiedenis in deze landen, die 
teruggaat tot de beginjaren van de Groep, 
gecombineerd met onze huidige schaal 
en reikwijdte in een groot aantal van de 
ontwikkelingslanden, betekent dat we in 
een uitstekende positie verkeren om te 
profi teren van de verschuivingen in de 
wereldeconomie. Onze prestaties in 2006 
geven zonder meer reden tot optimisme. 
Vorig jaar groeiden we met bijna 8% in 
opkomende markten. Dat cijfer omvat enkele 
spectaculaire prestaties, niet het minst in 
China, waar een groei van bijna 30% het 
directe gevolg was van de veranderingen 
die we in ons bedrijf doorvoeren. 

In mei treedt Unilevers eerste 
onafhankelijke niet-uitvoerend 
voorzitter aan. Wat zijn uw 
verwachtingen?
Ik denk dat dat een belangrijke fase 
markeert in het bestaan van de Groep. Het 
is de laatste stap in een serie belangrijke 
bestuurshervormingen die ervoor zorgen 
dat we voldoen aan best practice op dit 
gebied. Persoonlijk zie ik er zeer naar uit 
samen te werken met Michael Treschow, 
die een schat aan relevante ervaring 

meebrengt. We zijn allemaal bijzonder 
enthousiast over zijn voorgestelde 
benoeming. Tegelijkertijd wil ik Antony 
Burgmans bedanken, onze huidige voorzitter, 
voor zijn geweldige bijdrage aan Unilever 
gedurende de afgelopen 35 jaar. Daarnaast 
gaat mijn dank ook uit naar twee leden 
van de Unilever Executive die gedurende 
een lange periode ook een aanzienlijke 
bijdrage hebben geleverd aan Unilever 
en die ons in 2007 gaan verlaten: Rudy 
Markham en John Rice. 

Wanneer u vooruitkijkt naar 2007 en 
daarna, wat zijn dan uw ambities voor 
Unilever en wat zijn de grootste 
uitdagingen?
We hebben duidelijk gemaakt dat het voor 
de lange termijn onze ambitie is bij de top-
eenderde van onze referentiegroep te 
horen in termen van total shareholder 
return (TSR). Dat is een ambitieus, maar 
haalbaar doel. In 2007 willen we opnieuw 
een duurzame groei van de onderliggende 
verkopen realiseren en tegelijkertijd onze 
brutowinstmarge verbeteren. Wij zijn 
allemaal 100% gefocust op die taak. 

Verder hebben we aanzienlijk geïnvesteerd 
in het verbeteren van onze vaardigheden 
en capaciteiten op gebieden die cruciaal 
zijn voor ons succes op de lange termijn – 
marketing, klantmanagement, en onderzoek 
en ontwikkeling. Het is dan ook een van 
onze andere belangrijke uitdagingen in 2007 
te zorgen voor een nog groter rendement 
op deze investeringen. Op elk van deze 
gebieden hebben we de afgelopen jaren 
heel veel vooruitgang geboekt; we hebben 
nu in 2007 de kans hierin nog grotere 
stappen te maken.

Verslag Group Chief Executive (vervolg)

O
nze resultaten

“ Onze ambitie voor de 
lange termijn is bij de 
top-eenderde van 
onze referentiegroep 
te horen. Dat is een 
ambitieus, maar 
haalbaar doel.” 



Zorgen voor 
de leiders 
van morgen
Getalenteerde mensen krijgen de 
kans zich te ontwikkelen op elk niveau. 
Ons nieuwe seniormanagement pro-
gramma, dat werd geïntroduceerd in 
2006, richt zich specifi ek op personen 
met potentie voor een topfunctie. 
In dit programma is onder meer een 
speciaal ontwik kelde bedrijfssimulatie 
opgenomen die is gebaseerd op een 
van onze activiteiten in huidverzorging. 
Deze simulatie biedt senior managers 
een unieke mogelijkheid snel de 
benodigde kennis en diepgang te 
verwerven met betrekking tot de 
onderneming en leiderschap om 
de meest veeleisende functies binnen 
ons bedrijf te kunnen vervullen.
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Snellere introducties
De veranderingen in onze structuur, het 
‘One Unilever’-programma en een betere 
samenwerking binnen onze onderneming 
zorgen ervoor dat we nieuwe producten 
sneller dan ooit lanceren. Dit heeft een 
grote impact op de groei van onze merken. 

Onze wasmiddelenmerken die campagne 
voeren met ‘Vuil is goed’, waaronder 
Omo, hebben nu een omzet van meer dan 
€ 2,5 miljard. Dit is te danken aan een 
eenduidige merkpositionering en de snelle 
lancering in Azië, waar het niet alleen 
zorgde voor groei, maar ook voor 
marktaandelen op recordhoogte.

De nieuwe margarine Rama/Blue Band Idee! 
is binnen slechts vijf maanden gelanceerd 
in 14 landen. Idee! is een baanbrekende 
innovatie met een geavanceerde mix van 
voedingsstoffen die de geestelijke 
ontwikkeling van kinderen bevordert – 
een thema dat ouders overal ter wereld 
aanspreekt, zowel in ontwikkelde als in 
opkomende markten. 
 
Dove Summer Glow zelfbruinende lotion 
werd in slechts een paar weken tijd 
gelanceerd in vier Europese landen. Het 
werd onze meest succesvolle innovatie in 
persoonlijke verzorging in Europa in 2006, 
met als resultaat categorieleiderschap in 
de meeste markten, dankzij geweldig team-
werk tussen marketing, de productieketen, 
R&D en relatiebeheer. 
 
Merken met wereldwijde missies
In 2006 hebben we opnieuw merken 
neergezet met een wereldwijde missie en 
een onderscheidende visie. Onze merken 
zijn erop gericht ideeën te communiceren 
die tot uiting kunnen worden gebracht 
waar en wanneer consumenten ze ook 
maar tegenkomen en ze spelen een actieve 
rol in hun leven.

Axe/Lynx is een van de bekendste voor-
beelden: het ‘Axe-effect’ – dat mannen 
een voorsprong geeft in het spel tussen de 
seksen – vormt de basis van alle campagnes. 
In 2006 leidde dit tot de innovatieve 
introductie van Axe Click, onze succesvolste 
deodorantvariant sinds Pulse. Meer dan vier 
miljoen consumenten vroegen een gratis 
‘clicker’ aan om de fl irtende blikken te tellen 
die ze kregen toegeworpen na gebruik van 
Axe Click. Dit gaf de groei van het merk 
een impuls in Duitsland, Frankrijk en Mexico. 

Over het geheel genomen blijven onze 
deodorantactiviteiten groeien. Rexona, dat 
‘je niet in de steek laat’, speelde hierbij een 
grote rol en bereikte een belangrijke mijlpaal 
door de grens van € 1 miljard te doorbreken. 

Hoofdpunten – Voedingsmiddelen

•   De onderliggende verkopen van 
onze wereldwijde voedingsmiddelen-
activiteiten trokken aan tot 2,9% 
in 2006 

•   Onze producten zijn gezonder – we 
hebben het voedingsprofi el van onze 
producten verbeterd

•   Om consumenten te helpen een 
gezondere keuze te maken, zetten 
we wereldwijd het Choices-logo 
op de verpakking van een aantal van 
onze producten 

“We investeren fors 
in innovaties van 
wereldklasse om 
internationale 
merkconcepten 
te creëren die snel 
kunnen worden 
uitgerold.”

O
nze resultaten

Vindi Banga
President 
Voedingsmiddelen

Een dagelijkse 
dosis 
antioxidanten

’s Werelds grootste theemerk Lipton 
ontwikkelt dranken die mensen helpen 
gezonder te leven. Het merk is in ver-
schillende landen actief met een com-
municatiecampagne die consumenten 
wijst op de gezonde antioxidanten in 
Lipton-thee. Door zijn inspanningen op 
het gebied van duur zaamheid (zoals 
duurzame landbouw), educatie en 
gezondheid, heeft Lipton een positieve 
invloed op de thee-industrie als geheel. 
In 2006 won Unilever Tea Kenya een 
prijs van de Global Business Coalition 
on HIV/AIDS voor haar werk op het 
gebied van educatie, preventie en 
behandeling van hiv/aids op de 
werkplek en daarbuiten. Lipton heeft 
de afgelopen jaren een consistent hoge 
groei laten zien.
 
www.unilever.com/lipton

We hebben een passie voor 
de ontwikkeling en marketing 
van prachtige wereldmerken.
Onze teams voor Voedings-
middelen en Huishoudelijke 
en Persoonlijke Verzorging 
investeren fors in innovaties 
van wereldklasse om inter-
nationale merkconcepten 
te creëren die snel kunnen 
worden uitgerold. Dat be -
tekent nauwe samenwerking 
tussen onze marketing- en 
researchteams om baanbre-
kende ideeën te ontwikkelen 
die aansluiten bij de verande-
rende behoeften van consu-
menten wereldwijd en onze 
missie te realiseren: vitaliteit 
toevoegen aan het leven.

Overzicht wereldwijd



Flora/Becel bindt al meer dan 40 jaar de strijd 
aan met hart- en vaatziekten. Sinds 2003 
heeft het merk zijn krachten gebundeld met 
de World Heart Federation om consumenten 
voor te lichten en te stimuleren een voedings-
patroon en leefstijl te kiezen die goed is voor 
hun hart. Flora/Becel pro.activ is ’s werelds 
bestverkopende cholesterolverlagende 
voedingsmiddelen merk. In 2006 liet het 
tijdens de drie weken durende ‘cholesterol-
uitdaging’ aan consumenten in een aantal 
landen zien hoe effectief dit product het 
cholesterolgehalte helpt verlagen.

Het hele jaar heeft de Dove-campagne ‘Tijd 
voor echte schoonheid’ de conventionele 
defi nities van schoonheid aan de kaak 
gesteld. De kracht van deze wereldwijde 
missie heeft tot geweldige regionale 
initiatieven geleid. Zo trok de Evolution-
commercial, waarin enkele trucs van de 
schoonheidsindustrie worden onthuld, 
veel media-aandacht in Noord-Amerika. 
Het fi lmpje werd in twee weken tijd een 
miljoen keer bekeken op YouTube.com. 

Het Dove Self Esteem Fund werkt samen 
met scholen en organisaties als Girl 
Scouts of America en de Eating Disorders 
Association om jonge vrouwen te inspireren 
zich zekerder te voelen over hun uiterlijk. 
Tot nu toe hebben de Dove-programma’s 
voor zelfvertrouwen meer dan 750 000 
jonge mensen bereikt en de verkoop van 
Dove-producten zit fors in de lift.

Lipton streeft ernaar consumenten overal 
bewust te maken van ‘het goede van thee’. 
Thee is rijk aan theanine en antioxidanten en 
bevat geen calorieën. Lipton is over de hele 
wereld populair en is ‘s werelds grootste 
theemerk. In 2006 groeide het merk sterk; 
losse thee ging omhoog met zo’n 5% en 
ijsthee, inclusief de verkopen via onze joint 
venture met Pepsi, steeg met 25%.

Onderzoek & ontwikkeling
Wereldwijd hebben we momenteel 
meer dan 6 000 wetenschappers 
en productontwikkelaars bij 
Research & Development (R&D) 

in dienst. Zij creëren complete product-
oplossingen voor innovaties gericht op 
vitaliteit. In 2006 hebben we wereldwijd 
meer dan € 900 miljoen besteed aan R&D.

Na onze Science & Technology Review, 
waarbij alle aspecten van onze R&D-
activiteiten onder de loep zijn genomen, 
concentreren we onze middelen op het 
realiseren van een R&D-functie van 
wereldklasse die werkt met heldere 
innovatiedoelstellingen en met een focus op 
minder – maar grotere – projecten die in 
veel gevallen op gepatenteerde technologie 
zijn gebaseerd. We zijn tevens gestart met 
‘Open Innovation’, een initiatief dat nieuwe 
werkrelaties creëert tussen onze R&D-teams, 
leveranciers, klanten, universiteiten en 
andere instituten wereldwijd.

Een prachtig 
gebruind lichaam

Dove Summer Glow zelfbruinende 
bodylotion zorgt ervoor dat je lichaam 
er het hele jaar door prachtig uitziet. 
Een goed voorbeeld van hoe een sterk 
wereldwijd platform een merk kan 
helpen uit te breiden naar nieuwe 
categorieën. Dove Summer Glow werd 
binnen enkele weken gelanceerd in de 
VS en uitgerold in vier landen in Europa. 
De reclamecampagne richtte zich ook 
ditmaal op vrouwen die door eerdere 
campagnes al weten dat het bij Dove 
gaat om echte schoonheid voor echte 
vrouwen. Dove Summer Glow helpt 
hen zich goed in hun vel te voelen, 
weer of geen weer.

 www.unilever.com/dove



www.unilever.com/becel_fl ora

Amaze Brainfood, dat afgelopen december 
in Turkije werd gelanceerd, is het resultaat 
van vier jaar ontwikkeling, langdurige 
klinische tests en onderzoek ter waarde 
van € 40 miljoen. De lunchsnacks en 
melkdranken in het assortiment bevatten 
eenderde van de voedingsstoffen die 
kinderen dagelijks nodig hebben voor 
de ontwikkeling van hun hersenen. De 
producten zijn ontwikkeld door product-
ontwikkelingsteams in samenwerking met 
het Unilever Food & Health Research Institute.

In de Aziatische markt voor huidverzorging 
introduceerde Pond’s een baanbrekende 
gepatenteerde innovatie: Age Miracle. Dit 
product bevat een plantenextract genaamd 
CLA (geconjugeerd linolzuur) dat helpt de 
tekenen van ouder worden te verminderen 
en indrukwekkende resultaten laat zien 
voor de Aziatische huid. Age Miracle is 
in een aantal landen in Azië op de markt 
en draagt daarmee bij aan het versterken 
van het profi el van Pond’s in snelgroeiende 
opkomende markten.
 
We hebben tevens Surf Excel ontwikkeld, 
dat ervoor zorgt dat consumenten 
hetzelfde wasresultaat krijgen met minder 
spoelen – een groot voordeel in gebieden 
waar water beperkt beschikbaar is. 

In wasmiddelen hebben we, voortbordurend 
op het thema ‘minder is meer’, met behulp 
van nieuwe technologie geconcentreerde 
vloeibare wasmiddelen ontwikkeld onder de 
merknaam all Small & Mighty. Deze werden 
gelanceerd in de VS. Small & Mighty is drie 
keer zo sterk geconcentreerd als gewone 
wasmiddelen, zodat je een hele was schoon 
krijgt met slechts eenderde van de 
gebruikelijke hoeveelheid wasmiddel. 
Dit betekent minder verpakkingsmateriaal, 
minder transportkosten en minder behoefte 
aan opslagruimte – goed nieuws voor de 
consument, de detailhandel en het milieu. 
In 2007 wordt Small & Mighty 
geïntroduceerd in Europa.

In juni 2006 hebben we een dossier 
ingediend bij de FSA (Food Standards 
Agency) in het Verenigd Koninkrijk om 
goedkeuring te verkrijgen onder de Novel 
Foods Regulation van de Europese 
Commissie voor het gebruik van Ice 
Structuring Protein (ISP) in ijsjes in Europa. 
Deze baanbrekende ISP-technologie maakt 
een scala aan innovaties in ijs mogelijk, 
waaronder aanzienlijk gezondere varianten 
en verdere kwaliteitsverbeteringen.

Nieuwe Domestos 5x bevat een molecule 
genaamd C-TAC, die zich hecht aan het 

Overzicht wereldwijd (vervolg)

O
nze resultaten

 Nieuwe methodes
We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
methodes om als bedrijf zo effi ciënt 
mogelijk te werken. Zakenreizen 
bijvoorbeeld kosten vaak veel tijd 
en energie. Onze huidige apparatuur 
voor videoconferenties wordt totaal 
vernieuwd in vijf grote Unilever-
vestigingen verspreid over de wereld. 
Met deze ultramoderne voorzieningen 
verwachten we het aantal zakenreizen 
omlaag te kunnen brengen. Dankzij 
deze faciliteiten kunnen complete 
teams effectief met elkaar 
communiceren, ongeacht continent 
of tijdzone en zonder hun kantoor 
te verlaten. Zo worden tijd en energie 
van medewerkers beter besteed 
en zijn ze minder vaak van huis. 

Merken voor een gezond hart 
vergroten vitaliteit

De markt voor voedingsmiddelen die 
goed zijn voor hart en bloedvaten groeit 
snel. Gesteund door onze campagne 
Goodness of Margarine – over al het 
goede van margarine – zet Flora/Becel 
nog steeds de toon. Sinds 2003 is 
Unilever al partner van de World Heart 
Federation en werkt zij nauw met 
hen samen om de bewustwording te 
vergroten op het gebied van hart- en 
vaatziekten. In 2007 is Flora/Becel van 
plan hiermee verder te gaan dan ooit. 
Haar wereldwijde ‘Hou van je hart’-
campagne wil mensen inspireren en 
stimuleren om te kiezen voor een 
gezond hart.
 



www.unilever.com/rexona
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toilet, zelfs na veelvuldig doorspoelen, en 
vijf keer langer bacteriën doodt dan andere 
bleekmiddelen of toiletreinigers. Bij de 
introductie kregen consumenten een 
teststrip om zelf vast te stellen hoe lang 
het product werkzaam bleef in hun toilet. 
Domestos 5x zal worden gelanceerd in 
alle voor het merk belangrijke landen. 

Vitaliteit
Onze vitaliteitsmissie staat centraal bij 
alles wat we doen. Ze biedt een duidelijke 
richting voor het inspelen op de verande-
rende behoeften van de consument en 
helpt ons bij het signaleren van belangrijke 
groeimogelijkheden voor onze merken op 
het gebied van Voedingsmiddelen en 
Huishoudelijke en Persoonlijke Verzorging.

Zo zit elk fl esje Knorr Vie van 100 ml vol met 
voedzame ingrediënten. Deze smoothie-
achtige producten, gemaakt van groenten 
en fruit, bevatten 50% van de dagelijkse 
hoeveelheid groenten en fruit die door 
de Wereldgezondheidsorganisatie wordt 
aanbevolen. Knorr Vie werd in 2005 op 
de markt gebracht en is nu verkrijgbaar in 
12 Europese landen. Er zijn inmiddels al meer 
dan honderd miljoen fl esjes van verkocht.

AdeZ – onze op soja gebaseerde 
vruchtendrank – levert 35% van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
vitamine B6 en C, magnesium en calcium. 
AdeZ biedt het goede van soja in een 
assortiment met verschillende lekkere 
smaken. AdeZ is voor het eerst in Zuid-
Amerika gelanceerd; met de introductie in 
het Verenigd Koninkrijk is dit succesvolle 
product nu ook op de markt in Europa. 

Op het gebied van hygiëne heeft Lifebuoy 
al zo’n 70 miljoen mensen in India bewuster 
gemaakt van het belang van handen wassen 
met zeep om verspreiding van diarree en 
luchtweginfecties onder controle te krijgen. 
Het merk werkt samen met organisaties als 
de Wereldbank en UNICEF om handen 
wassen ook in andere landen te promoten, 
onder andere als onderdeel van de verdere 
uitbreiding van het merk in Afrika.

Begin 2005 namen we ons voor de 
hoeveelheid vetten, zout en suiker in onze 
producten te reduceren – een voornemen 
dat werd geprezen door de EU Commissaris 
voor Volksgezondheid. Sindsdien hebben we 
onze oorspronkelijke doelstellingen gehaald: 
eind 2006 hadden we ruim 16 000 
producten beoordeeld en meer dan 37 000 
ton transvet en verzadigd vet, 3 000 ton zout 
en 17 000 ton suiker uit onze producten 
verwijderd zonder in te leveren op smaak. 
We blijven hiermee doorgaan via ons 
continue Nutrition Enhancement Programme. 

Ralph Kugler
President Huishoudelijke 
en Persoonlijke Verzorging

Hoofdpunten – Huishoudelijke en 
Persoonlijke Verzorging

•   Groei van de onderliggende verkopen 
van 4,7% in Huishoudelijke en 
Persoonlijke Verzorging

•   Jaaromzet Rexona passeerde de grens 
van € 1 miljard in 2006

•   Meer dan 750 000 jonge mensen 
bereikt via Dove-programma’s voor 
zelfvertrouwen

 “Onze marketing- 
en researchteams 
ontwikkelen baan-
brekende ideeën 
die invulling geven 
aan onze missie: 
vitaliteit toevoegen 
aan het leven.” 

Een heel goed voorbeeld is de verbeterde 
samenstelling van onze ijsproducten. We 
hebben de kunstmatige kleur- en smaak-
stoffen verwijderd, het fruitgehalte verhoogd 
en het suikergehalte verlaagd van de water-
ijsjes in ons hele kinderijsassortiment in West-
Europa. Het is een continu verbeterings proces 
dat zich in de toekomst over steeds meer 
producten en regio’s zal uitstrekken.

Door onze wereldwijde samenwerking met 
de FDI World Dental Federation dragen we 
bij aan het bevorderen van betere mond-
hygiëne over de hele wereld door middel 
van praktische, duurzame voorlichtings-
programma’s voor de gemeenschap. Om 
deze initiatieven te ondersteunen, hebben 
we een laaggeprijsde tandenborstel 
ontwikkeld, de Pepsodent Fighter, die voor 
slechts € 0,20 in de winkels ligt en een 
groot succes is in India en Indonesië.

Tegelijkertijd helpt ons Choices-programma 
(Ik Kies Bewust) drukbezette consumenten 
om in een oogopslag te kiezen voor produc-
ten met een gezondere samenstelling. Het 
logo op de voorkant van de verpakking maakt 
het gemakkelijk producten te herken nen die 
voldoen aan de internationaal aan bevolen 
hoeveelheden transvet, verzadigd vet, zout 
en suiker. Het programma is gelan ceerd in 
Nederland, België en de VS en wordt nu wereld-
wijd geïntroduceerd in een totaal van 40 
landen. We stimuleren ook een wijder gebruik 
van het logo in de voedingsmiddelenindustrie.

 Rexona wordt merk 
 van € 1 miljard

Ondersteund door een zinderende 
reclamecampagne en gekoppeld aan 
de dynamiek en spanning van voetbal 
en het WK 2006, scoorde Rexona dit 
jaar door met haar jaaromzet voor 
het eerst de grens van € 1 miljard te 
doorbreken. Het volgende doel is de 
promotie van Rexona’s geavanceerde 
deodorant gebaseerd op unieke 
technologie, die actief wordt door 
lichaamstemperatuur en die ‘je niet in 
de steek laat’. Zo moet Rexona wereld-
wijd uitgroeien tot hét toonaangeven de 
merk voor mannen en vrouwen.
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Resultaten regionaal Europa

“We hebben hard  
gewerkt om onze 
activiteiten concurre
render te maken;  
de onderliggende  
verkopen stegen met 
1% in het jaar –  
geheel door volume.”

Kees van der Graaf
President Europa

Sterke concentratie op het 
vergroten van toegevoegde 
waarde, een krachtig 
innovatieprogramma  
en de invoering van het 
‘One Unilever’programma 
zorgden er samen voor 
dat Europa terugkeerde 
naar groei. Marktaandelen 
waren over het geheel 
genomen stabiel.

Hoofdpunten – Europa 
tegen actuele wisselkoersen

€ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 15 000 14 940 0,4%
Bedrijfswinst 1 903 2 064 (7,7)%
Brutowinstmarge 12,7% 13,8%

 
£ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 10 227 10 215 0,1%
Bedrijfswinst 1 298 1 411 (8,0)%

 
$ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 18 810 18 586 1,2%
Bedrijfswinst 2 387 2 567 (7,0)%

 
tegen constante 2005koersen
    Verandering

Omzet   0,2%
Onderliggende verkopen   1,0%
Bedrijfswinst   (7,9)%

Voel je goed met Frusì

Frusì, ons nieuwe ijsconcept dat in  
2006 werd getest in Ierland en 
België, blijkt erg populair. Frusì  
is ontwikkeld om mensen die op 
hun gezondheid willen letten, 
zonder schuldgevoel te laten 
genieten. Frusì biedt hun het beste 
van twee werelden: gezonde 
ingrediënten met behoud van 
smaak, genieten en gemak. De 
verkopen van Frusì hebben de 
doelstellingen met betrekking tot 
marktpenetratie, marktaandeel en 
herhalingsaankopen overtroffen. 
Als volgende stap na dit succes in 
de testmarkt wordt Frusì in 2007 
in meer landen geïntroduceerd.

Groei
We hebben in Europa hard gewerkt om onze 
activiteiten concurrerender te maken. We 
hebben ons met name sterk geconcentreerd 
op het vergroten van de toegevoegde 
waarde van onze producten voor de 
consument en op een krachtig innovatie
programma, gericht op de kern van onze 
portfolio. Tegelijkertijd zorgen de invoering 
van ons ‘One Unilever’programma, het 
verder ontwikkelen van onze capaciteiten en 
de wijzigingen in de managementstructuur 
voor een betere uitvoering. 

In combinatie met een aangetrokken con
sumentenvraag zorgden deze aanpassin
gen ervoor dat de regio terugkeerde naar 
een bescheiden groei. De onderliggende 
verkopen stegen met 1% in het jaar, 
geheel door volume. Marktaandelen  
waren over het geheel genomen stabiel, 
met stijgingen in ijs, soepen, deodorants  
en lichaamsverzorging, maar met dalingen  
in wasmiddelen, haarverzorging en thee.

Het Verenigd Koninkrijk, onze grootste 
Europese afzetmarkt, is gedurende het  
jaar teruggekeerd naar groei met goede 
resultaten in de meeste categorieën voor 
voedingsmiddelen en persoonlijke verzorging. 
Hoewel de verkopen in wasmiddelen 
afnamen, laten recente marktaandelen 
veelbelovende tekenen van vooruitgang zien 
en herwon Persil zijn positie als marktleider. 

Nederland had een sterk jaar. Als een van 
de eerste landen die het ‘One Unilever’
programma doorvoerden, profiteerde het 
van het feit dat het als één onderneming de 
markt benaderde. Hoogtepunten waren de 
snelle groei van Lipton, Dove, Rexona en Axe. 

Frankrijk bleef een moeilijke markt en  
de verkopen waren lager in spreads, 
wasmiddelen en haarverzorging. Er is nu 
een nieuw management aangesteld en het 
tweede halfjaar liet een verbetering zien. 

In Duitsland bleven de verkopen in 2006 
beter overeind en liet persoonlijke verzorging 
goede groei zien. In Liptonijsthee verloren 
we wat omzet als gevolg van aangepaste 
regelgeving voor het retourneren van flessen.

Centraal en OostEuropa bleven het goed 
doen, met name door een dubbelcijferige 
groei in Rusland.

De verkoop van het merendeel van onze 
Europese diepvriesactiviteiten aan Permira 
werd gedurende het jaar succesvol afgerond.

Innovatie
Onze innovatieprogramma’s in 2006 hebben 
laten zien dat onze voedingsmiddelen

O
nze resultaten

www.frusi.com



Ongewone 
werkervaring
Als onderdeel van haar wervings-
programma voor academici daagde 
Unilever Nederland studenten uit op 
een bijzondere manier werkervaring 
op te doen. Studenten brachten twee 
weken door op het platteland van India 
om mee te werken in het Shakti-project 
van Hindustan Lever. Daar hielpen ze 
vrouwen in afgelegen gebieden die 
een eigen winkeltje hadden opgezet 
en tegelijkertijd onderzochten ze het 
succes van het project. Door lokale 
vrouwen te trainen in het zakendoen, 
creëert het Shakti-project een nieuw 
distributie kanaal voor onze producten 
en biedt het tegelijkertijd de vrouwen 
de kans hun inkomen, levensstandaard 
en positie binnen de gemeenschap 
te verbeteren. Daarnaast hebben de 
Nederlandse studenten met eigen 
ogen kunnen zien hoe uiteenlopend 
de activiteiten van Unilever zijn. 

Goede prestaties 
van nieuwe 
Comfort Crème

Comfort Crème is ontwikkeld met 
mensen in gedachten van wie de 
kinderen al zijn uitgevlogen. Het werd 
in januari 2006 gelanceerd in het 
Verenigd Koninkrijk. De wasverzachter 
heeft duizenden oudere vrouwen 
ervan overtuigd dat het prettig is 
zachtere kleding te dragen waarin 
je je goed voelt en er goed uitziet. 
Comfort Crème, in een fl es met 
goudkleurige dop en verkrijgbaar in 
de varianten jojoba- en amandelolie, 
wordt inmiddels gebruikt in meer 
dan een miljoen huishoudens in het 
Verenigd Koninkrijk. Het succes heeft 
een eind gemaakt aan het idee dat 
wasverzachters alleen populair zijn 
onder moeders met kleine kinderen.

merken het concept vitaliteit omarmen, 
met nieuwe producten die zijn ontwikkeld 
om de gezondheidsvoordelen te bieden 
die consumenten wensen. Rama/Blue Band 
Idee!, een spread waaraan voedingsstoffen 
zijn toegevoegd die de mentale ontwikkeling 
van kinderen bevorderen, is in 2006 geïntro-
duceerd en wordt in 2007 in hoog tempo 
verder uitgerold. In 2007 zullen promotionele 
activiteiten worden uitgevoerd, gericht op dit 
onderwerp en gekoppeld aan deze merken. 
Deze activiteiten ondersteunen het World 
Food Programme van de Verenigde Naties 
met als doel het bewustzijn te vergroten van 
hongersnood onder kinderen en fondsen te 
werven om hieraan iets te doen. 

Een assortiment Knorr-bouillonblokjes met 
een selectie natuurlijke ingrediënten en 
een betere, vollere smaak is in de hele regio 
op de markt gebracht en Vie groente-en-
fruitshots zijn nu verkrijgbaar in 12 landen. 
Intussen is onze Latijns-Amerikaanse drank 
AdeS, een gezonde mix van vruchtensap 
en soja, met succes gelanceerd in het 
Verenigd Koninkrijk als AdeZ.

Producten in huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging met duidelijke functionele of 
emotionele voordelen worden in hoog 
tempo overal in de regio geïntroduceerd. 
Een reeks nieuwe Dove-introducties bestond 
onder meer uit de vochtinbrengende zelfbrui-
ner Dove Summer Glow. In huishoudelijke 
reiniging zorgt Domestos 5x ervoor dat 
bacteriën zelfs na veelvuldig doorspoelen nog 
worden gedood en is Cif, met z’n krachtig 
reinigende werking, nu ook beschikbaar in 
de vorm van een serie ‘power sprays’.

Winstgevendheid
De brutowinstmarge bedroeg 12,7% en 
was daarmee 1,1 procentpunt lager dan 
een jaar geleden, met hogere nettokosten 
voor herstructurering, desinvesteringen 
en duurzame waardeverminderingen 
deels gecompenseerd door een eenmalige 
bate van € 120 miljoen door aanpassingen 
van pensioenregelingen in het Verenigd 
Koninkrijk. Vóór verwerking van deze posten 
zou de brutowinstmarge 0,6 procentpunt 
lager zijn geweest dan in 2005. Marges 
in voedingsmiddelen waren lager dan in 
2005, doordat we werden geconfronteerd 
met aanzienlijke stijgingen van grondstof-
fen  kosten die slechts gedeeltelijk 
werden gecompenseerd door 
besparingsprogramma’s. www.unilever.com/comfort
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Resultaten regionaal
(vervolg) Noord- en Zuid-Amerika

O
nze resultaten

 “De groei van de 
onderliggende verkopen 
trok aan naarmate het 
jaar vorderde en kwam 
aan het eind van het 
jaar uit op 3,7%.”

John Rice
President Noord- 
en Zuid-Amerika

Groei kwam uit de meeste 
landen en categorieën en 
werd gegenereerd door 
een goede balans tussen 
volume en prijs. 

Hoofdpunten – Noord- en Zuid-Amerika
tegen actuele wisselkoersen

€ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 13 779 13 179 4,6%
Bedrijfswinst 2 178 1 719 26,7%
Brutowinstmarge 15,8% 13,0%

£ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 9 395 9 010 4,3%
Bedrijfswinst 1 484 1 175 26,4%

$ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 17 279 16 395 5,4%
Bedrijfswinst 2 731 2 138 27,7%

tegen constante 2005-koersen
    Verandering

Omzet   3,1%
Onderliggende verkopen   3,7%
Bedrijfswinst   25,0%

Groei
Over het geheel genomen hebben we ons 
marktaandeel in de VS behouden, in markten 
die rond de 3% groeiden. De groei van de 
onderliggende verkopen in de VS bedroeg 
2,4%, deels doordat klanten hun voorraad 
verlaagden; in het eerste halfjaar betrof dit 
persoonlijke verzorging en in het tweede 
halfjaar ijs. Degree, Dove en Axe, onze 
belangrijkste deodorantmerken, wonnen 
alledrie marktaandeel. De introductie van 
Sunsilk droeg sterk bij aan de groei in 
haarverzorging. In wasmiddelen hebben we 
de aanzet gegeven tot de overgang naar 
geconcentreerde vloeibare wasmiddelen, 
maar verloren we opnieuw marktaandeel 
in traditionele wasmiddelen.

Bertolli-diepvriesmaaltijden, Lipton-ijsthee 
in onze joint venture met Pepsi, en Slim•Fast
wonnen marktaandeel in de VS, waarbij de 
laatste ervoor zorgde dat gewichtsverlies 
nu bereikbaar, betaalbaar en haalbaar is 
voor consumenten overal. Ook in ijs was 
ons marktaandeel voor het jaar als geheel 
hoger, maar de verkopen waren lager. 
Deze sector is de afgelopen jaren fors door 
promoties ondersteund, maar in 2006 is 
het niveau van promotionele activiteiten 
gedaald. Als gevolg hiervan heeft de 
handel bestaande voorraad gebruikt en 
minder ingekocht. 

De verkopen in Brazilië trokken goed aan 
na een trage start, met goede, door inno-
vatie gestimuleerde prestaties in haar-
verzorging, deodorants en wasmiddelen. 
Omo had zelfs het hoogste marktaandeel 
sinds vele jaren.

De verkopen in Mexico waren lager in het 
jaar door een teruggang in de traditionele 
detailhandel gecombineerd met lokale 
concurrentie van laaggeprijsde producten. 
Verder waren er verscheidene operationele 
problemen die we inmiddels hebben 
aangepakt. De onderneming is in het 
vierde kwartaal teruggekeerd naar groei. 
Elders was er goede groei in Argentinië, 
Centraal-Amerika en Venezuela. Over het 
geheel genomen is de omzet in Latijns-
Amerika met 5,8% gestegen, waarbij de 
merken in huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging het opnieuw goed deden. De 
voedingsmiddelenmerken lieten echter een 
meer bescheiden groei zien vanwege 
hevige lokale concurrentie.

Wish-Bone Salad Spritzers 
tellen de calorieën

Een fl es Wish-Bone Salad Spritzers 
brengt meer salades op smaak – in 
totaal 26 – dan een fl es die dubbel 
zo groot is. Zo helpt Wish-Bone 
Salad Spritzers Amerikanen op de 
calorieën te letten. De fl essen zijn 
handig in het gebruik en geven 
consumenten de perfecte dressing 
over hun salade, met maar één 
calorie per verstuiving. Wish-Bone 
Salad Spritzers zijn verkrijgbaar in de 
smaken Italian, Balsamic Breeze en 
Red Wine Mist en passen perfect 
bij salades en groenten – en bij een 
slanke lijn.

www.unilever.com/wishbone



Innovatie
In de VS hebben we dit jaar onder andere 
Wish-Bone Salad Spritzers, met één calorie 
per verstuiving, en piramidevormige thee-
zakjes van Lipton geïntroduceerd en ons 
premiumassortiment Bertolli-diepvriesmaal-
tijden verder ontwikkeld. In de hele regio 
spelen nieuwe soepen en bouillons van 
Knorr in op lokale smaken. AdeS, de zeer 
succesvolle voedzame drank, is uitgebreid 
met een lightversie, nieuwe vruchtensmaken 
en de introductie van sojamelk in Brazilië 
en Mexico. 

In haarverzorging hebben we onze 
portfolio versterkt met de introductie van 
Sunsilk, de assortimenten van Suave en 
Dove verbeterd en de merken Aquanet 
en Finesse verkocht. De geconcentreerde 
vloeibare wasmiddelen van all Small & 
Mighty werden goed verkocht. Deze 
hebben kleinere verpakkingen om water, 
karton en energieverbruik te besparen bij 
de productie, het verpakkingsproces en 
het transport. Bovendien zijn ze voor de 
consument gemakkelijker te dragen, te 
gebruiken en op te bergen. We hebben 
dezelfde producttechnologie toegepast op 
wasverzachters en Snuggle Exhilarations 
ontwikkeld, een assortiment wasver-
zachters met een driemaal sterkere 
concentratie en een superieure geur. 
In Brazilië is Omo verder versterkt door 
een nieuw product met uitstekende 
wasprestaties, inclusief een ‘baby’-variant 
en een variant die minder schuimt.

Winstgevendheid
De brutowinstmarge bedroeg 15,8% en 
was daarmee 2,8 procentpunt hoger dan 
een jaar geleden. Er waren lagere kosten 
voor herstructurering, desinvesteringen en 
duurzame waardeverminderingen en een 
eenmalige bate in 2006 van € 146 miljoen 
door aanpassingen van ziektekosten-
regelingen in de VS. In 2005 was er een 
bate uit de verkoop van een kantoorpand. 
Vóór deze posten zou de brutowinstmarge 
0,3 procentpunt lager zijn geweest dan 
vorig jaar. Een door innovatie gedreven 
mix, prijsacties en productiviteit 
compenseerden hogere grondstoffen-
kosten. De investeringen in reclame en 
promoties werden verhoogd ter onder-
steuning van belangrijke introducties.

 ‘Hairapy’ nodig? 
Neem Sunsilk

‘Bad hair days’ behoren tot het 
verleden voor Amerikaanse vrouwen 
van in de twintig. De grappige, $ 200 
miljoen kostende campagne ‘Get 
Hairapy’ van Sunsilk die in 2006 in 
het hele land werd geïntroduceerd en 
zich richt op problemen met pluizig, 
futloos of kroezend haar, heeft voor 
dit wereldwijde merk een totaal 
nieuwe markt aangeboord. Gesteund 
door innovatieve marketing heeft de 
campagne meer en meer vrouwen 
ervan overtuigd hun haarproblemen 
op te lossen met ‘hairapy’.
 
www.unilever.com/sunsilk

Eén wereld, vele 
nationaliteiten
Unilever-medewerkers wier vaardig-
heden en kennis zijn gevormd 
in op komende markten, bereiken 
hoge posities in zowel eigen land 
als het buitenland; 20% van onze 
123 topmanagers is afkomstig uit 
opkomende regio’s. Argentinië, 
Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, de Filippijnen, India, 
Indonesië, Japan, Mexico, Pakistan, 
Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela 
en Zuid-Afrika worden alle geleid 
door een voorzitter uit hun eigen 
land of uit een opkomende regio. 
Verder is 39% van alle internationaal 
gedetacheerde medewerkers 
afkomstig uit een opkomend land.
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Resultaten regionaal 
(vervolg) Azië Afrika

Van Indonesische 
boon naar Bango 

In 2001, toen Unilever een joint 
venture aanging met de Indone-
sische onderneming Kecap, had 
Bango-sojasaus een nationaal 
marktaandeel van minder dan 5%. 
Dankzij een inventief programma 
om het Indonesische culinaire erf-
goed te behouden en de levens-
standaard van de lokale sojaboeren 
te verbeteren, is het merk tegen-
woordig goed voor een omzet van 
zo’n € 100 miljoen en groeit het 
jaarlijks met 10%. De door Unilever 
gegarandeerde afzetmarkt, haar 
technische ondersteuning en 
toegang tot fi nanciering, gecombi-
neerd met verbeterde werkgelegen-
heid voor vrouwen en betrokkenheid 
bij lokale gemeenschappen, hebben 
allemaal bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het merk.
 
www.unilever.co.id/bango

 “In de meeste 
belangrijke landen 
bleven de markten 
positief, met een 
groei van de onder-
liggende verkopen 
van 7,7%.”

Azië Afrika had opnieuw 
een goed jaar. De introductie 
van nieuwe producten 
en een sterke focus op 
vitaliteit hebben in 2006 
geholpen het groeitempo 
te behouden.

Harish Manwani
President Azië Afrika

Hoofdpunten – Azië Afrika
tegen actuele wisselkoersen

€ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 10 863 10 282 5,7%
Bedrijfswinst 1 327 1 291 2,8%
Brutowinstmarge 12,2% 12,6%

£ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 7 406 7 030 5,4%
Bedrijfswinst 905 883 2,5%

$ miljoen 2006 2005 Verandering

Omzet 13 622 12 790 6,5%
Bedrijfswinst 1 665 1 606 3,6%

tegen constante 2005-koersen
    Verandering

Omzet   6,8%
Onderliggende verkopen   7,7%
Bedrijfswinst   4,0%

Groei
In de meeste belangrijke landen bleven de 
markten positief, al was er wel een stagna-
tie in de consumentenbestedingen in 
Thailand. De groei van de onderliggende 
verkopen van 7,7% werd breed gedragen en 
onze totale marktaandelen bleven stabiel.

India groeide goed in alle grote sectoren. 
De groei werd gestimuleerd door een mix 
van wereldwijde, regionale en lokale merken, 
in het bijzonder Wheel en Surf Excel in was-
middelen en Clinic in haarverzorging. Een 
tweede jaar van voortreffelijke groei in 
China werd veroorzaakt door een combinatie 
van marktgroei, verbeterde distributie en 
innovaties in wereldmerken als Omo, Lux 
en Pond’s en het lokale tandpastamerk 
Zhonghua. Zo hebben Unilever Oral Care 
en Zhonghua deelgenomen aan het FDI 
World Dental Federation Congress in China 
om ‘Live, Learn, Laugh’ onder de aandacht 
te brengen. Dit is Unilevers wereldwijde 
partnerschap met de Federation om overal 
in de wereld mondhygiëne te verbeteren.

Indonesië heeft de goede trend vastgehou-
den, niet alleen in de omvangrijke catego-
rieën binnen huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging, maar ook in voedingsmiddelen, 
door sterke prestaties in ijs en culinaire pro-
ducten. Thailand had een teleurstellend 
jaar door een zwakke vraag en intensieve 
concurrentie. Een uitgebreid actieprogram-
ma is in gang gezet om dit te herstellen.

Australië liet sterk verbeterde prestaties 
zien met een stijging van marktaandelen 
in een aantal gebieden. In Japan deed 
onze marktleider Lux Super Rich het goed, 
ondanks de lancering van een ander groot 
merk door de concurrentie. Dove en Mod’s 
verloren echter marktaandeel.

Culinaire producten, ijs, wasmiddelen en 
producten voor huishoudelijke reiniging 
waren de voornaamste motoren van 
sterke groei in Turkije, terwijl de verkopen 
in een aantal Arabische landen goede 
voortgang boekten. 

In Zuid-Afrika zorgden agressieve prijsacties 
van een lokale concurrent voor een daling 
van onze omzet in wasmiddelen, maar in 
voedingsmiddelen groeiden we sterk en 
stegen onze marktaandelen.

Innovatie
Innovaties worden steeds meer wereldwijd 
en regionaal aangestuurd in plaats van 
lokaal. Het nieuwe Sunsilk-assortiment is in 
de meeste belangrijke markten geïntrodu-
ceerd en in wasmiddelen loopt de ‘Vuil is 
goed’-campagne nu in de gehele regio. 
Pond’s Age Miracle, met een unieke 

O
nze resultaten
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technologie en speciaal ontwikkeld voor 
de Aziatische huid, is geïntroduceerd in 
vier landen. De nieuwste Axe/Lynx-geur 
Click is inmiddels gelanceerd in Australië 
en Nieuw-Zeeland.

Net als elders in de wereld hebben we ook 
hier met ons innovatieprogramma voor 
voedingsmiddelen het thema ‘vitaliteit’ 
opgepakt. Moo, een assortiment gezonde 
ijsjes voor kinderen op basis van het goede 
van melk, is erg positief ontvangen door 
zowel moeders als kinderen en is een groot 
succes in Zuidoost-Azië. Innovaties gebaseerd 
op gezonde groene thee worden op grote 
schaal uitgerold en in Zuid-Afrika wijzen we 
in onze communicatie op de gezonde oliën 
in Rama-margarine. Om in te spelen op de 
behoeften van consumenten met lagere 
inkomens werden bovendien laaggeprijsde 
Knorr bouillonblokjes, al een succes in 
Latijns-Amerika, in de regio gelanceerd. 

Winstgevendheid
De brutowinstmarge van 12,2% was 0,4 
procentpunt lager dan een jaar geleden. 
Vóór verwerking van herstructurering, des-
investeringen en duurzame waardevermin-
deringen zou de brutowinstmarge onge-
veer gelijk zijn aan vorig jaar. Het positieve 
effect op de marge van een sterk gegroeid 
volume en besparingsprogramma’s werd 
volledig tenietgedaan door hogere grond-
stoffenkosten en andere kostenstijgingen 
die niet volledig konden worden gecom-
penseerd door prijsverhogingen.

‘Vuil is goed’-campagne 
bevordert omzet in Azië 

In heel Azië, van Pakistan tot China, 
is de ‘Vuil is goed’-campagne met 
Omo (Rinso) goed aangeslagen bij 
consumenten. Deze is gebaseerd 
op het eenvoudige uitgangspunt 
dat voor kinderen vuil en vlekken 
gewoon horen bij lekker actief bezig 
zijn en al spelend je ontwikkelen. 
De campagne promoot het merk door 
samen met de lokale gemeenschap 
speelplaatsen, buitenspelletjes en 
wedstrijdjes te ontwikkelen waarbij 
zowel kinderen als ouders worden 
betrokken. Dankzij de succesvolle 
campagne is Omo uitgegroeid 
tot Unilevers eerste merk met 
een omzet van RMB (Renminbi) 
1 miljard in China.

www.unilever.com/omo

Meten is weten
Hindustan Lever, Unilevers bedrijf in 
India, heeft een persoonlijk vitaliteits-
programma dat de BMI (Body Mass 
Index = gewicht in verhouding tot 
lichaamslengte), de bloeddruk, het 
cholesterolgehalte en het bloedsuiker-
niveau meet van individuele werkne-
mers. Medewerkers met vragen op 
het gebied van voeding en gezondheid 
of behoefte aan fysieke training krijgen 
ondersteuning. Hoewel deelname 
vrijwillig is, hebben tot nu toe al meer 
dan 10 000 werknemers mee gedaan. 
Ieder van hen wordt jaarlijks opnieuw 
benaderd, zodat ze alle kans krijgen 
hun gezondheid te verbeteren.
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Ons ondernemingsbestuur Corporate governance

De Unilever-groep
NV en PLC zijn de twee moeder maatschap-
pijen van de Unilever-groep. Zij zijn afzon-
derlijke rechtspersonen en hebben met hun 
aandelen, die niet onderling uitwissel baar 
zijn, afzonderlijke noteringen op 
verschillende effectenbeurzen. Met hun 
groepsmaatschappijen treden zij evenwel 
in feite op als één onderneming. Voor 
consolidatiedoeleinden vormen zij één groep. 

Om eenheid in het bestuur en het 
management van de onderneming te 
waarborgen, hebben NV en PLC dezelfde 
bestuurders en zijn zij verbonden door een 
aantal overeenkomsten. Een daarvan is de 
egalisatieovereenkomst die de wederzijdse 
rechten van beide groepen aandeelhouders 
regelt, waaronder een formule op basis 
waarvan dividend wordt uitbetaald. Deze 
voorzieningen zorgen ervoor dat alle aandeel-
houders, hetzij van NV, hetzij van PLC, 
delen in het resultaat van de gehele 
Unilever-groep. 

Meer informatie over deze overeenkomsten 
is opgenomen in het Jaarverslag en 
Jaarrekening 2006 en is ook beschikbaar 
op www.unilever.com/investorcentre/
corpgovernance.

NV en PLC zijn houdster- en dienstverle nende 
maatschappijen. Unilevers operatio nele 
activiteiten worden verricht door haar 
dochtermaatschappijen die over de hele 
wereld zijn gevestigd. Gewoonlijk worden 
aandelen in groepsmaatschappijen 
uiteindelijk gehouden door NV of PLC of 
gezamenlijk, in wisselende verhoudingen, 
door beide maatschappijen.

Unilever heeft haar activiteiten onderver deeld 
in drie regio’s: Noord- en Zuid-Amerika, 
Azië Afrika en Europa. Zij zijn elk verant-
woordelijk voor het realiseren van omzet 
en winst, het in de markt zetten in hun regio 
van een beproefde mix van sterke merken 
en een focus op het uitbouwen van de 
relaties met klanten. De regio’s worden 
aangevuld door twee categorieën, Voedings-
middelen en Huishoudelijke en Persoonlijke 

Verzorging. Deze zijn verant woorde lijk voor 
de totale merkontwikkeling, inclusief 
innovatie, merkpositionering en 
-communicatie en voor de strategie van 
de product categorieën.

Beleidslijnen van Unilever
De implementatie en naleving van onze 
governancestructuur wordt bevorderd door 
een zakelijk georiënteerd beleidskader. 
Unilever heeft beleidslijnen uitgezet die 
overal binnen de onderneming worden 
toegepast. Die toepassing is verplicht en de 
beleidslijnen zijn erop gericht consistentie te 
garanderen op belang rijke gebieden binnen 
onze wereldwijde activiteiten. Ze hebben 
betrekking op operationele en functionele 
aangelegen heden en bepalen hoe we op 
die gebieden onze onderneming aansturen 
om toepasselijke wet- en regelgeving na 
te leven.

Unilever hanteert onder meer de volgende 
beleidslijnen: de Gedragscode, de Code of 
Ethics (ethische gedragscode) voor hogere 
fi nanciële functionarissen, de Compliance 
Manual for Listing Rules and Disclosure and 
Transparency Rules (waaronder de Unilever 
Share Dealing Code), de Risk Management 
Policy (richtlijnen voor risicobeheersing), de 
Corporate Pensions Policy (pensioenricht-
lijnen) en de Accounting and Reporting Policy 
(richtlijnen voor waarderings grondslagen).

In de Gedragscode zijn Unilevers normen 
en waarden vastgelegd waaraan al onze 
medewerkers zich moeten houden. Onze 
Code of Ethics is van toepassing op de 
hoger leiding gevenden en fi nanciële 
functionarissen. In deze Code zijn de normen 
vervat die zijn voorgeschreven door de 
Securities and Exchange Commission (SEC) 
in de Verenigde Staten. De Gedragscode-
hotline is een vertrouwelijke meldlijn voor 
medewerkers. Deze biedt hun niet alleen 
de mogelijkheid anoniem hun bezorgdheid 
uit te spreken over kwesties op het gebied 
van fi nanciële rapportage en administratieve 
aangelegenheden, maar is ook bedoeld 
om alle vermeende over tredingen van 
de Gedragscode aan de orde te stellen. 

Unilever houdt haar corporate governance regelmatig tegen 
het licht. Wij streven ernaar zo veel mogelijk te voldoen aan 
het hoogste niveau van de voor ons toepasselijke codes en 
passend te reageren op ontwikkelingen.

www.unilever.com/investorcentre/corpgovernance

Hoge eisen aan 
leiderschap
Sterk, effectief leiderschap vormt de 
kern van ons transformatieprogramma 
en is de sleutel om aanhoudend 
uitstekende bedrijfsresultaten te 
realiseren. In onze nieuwe wereldwijde 
‘Standards of Leadership’ is helder 
vastgelegd welk gedrag nodig is om 
iedereen op één lijn te krijgen, mensen 
te inspireren topprestaties neer 
te zetten en de vaardigheden te 
ontwikkelen die we nodig hebben 
voor de toekomst.
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De Gedragscode, de Code of Ethics en de 
Share Dealing Code zijn te vinden op onze 
website www.unilever.com/investorcentre/
corpgovernance.

Via haar Business Partner Code wil Unilever 
haar normen en waarden delen met haar 
leveranciers en met bedrijven die op contract-
basis voor haar werken. Deze Code is 
gebaseerd op Unilevers Gedragscode 
en omvat gedragsregels met betrekking 
tot tien belangrijke onderwerpen op het 
gebied van zakelijke integriteit, arbeids-
omstandigheden, veiligheid van de 
consument, en milieu.

Ontwikkelingen op het gebied van 
corporate governance 
Unilever houdt haar corporate governance 
regelmatig tegen het licht. NV en PLC zijn 
onderworpen aan verschillende vereisten 
op het gebied van corporate governance 
en best-practicecodes, waarvan die in 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
de Verenigde Staten de belangrijkste zijn. 
Unilever streeft ernaar zo veel mogelijk 
te voldoen aan het hoogste niveau van 
deze codes en passend te reageren op 
ontwikkelingen.

Sinds 2004 hebben we onze corporate 
governance versterkt door over te stappen 
van raden van bestuur met adviserende 
leden naar een one-tier bestuursmodel 
met een meerderheid van onafhankelijke 
niet-uitvoerend bestuurders. Bovendien 
hebben we de functies van voorzitter en 
chief executive gescheiden en zullen we 
in 2007, onder voorbehoud van zijn 
benoeming door de aandeelhouders, 
Unilevers eerste onafhankelijke niet-
uitvoerend voorzitter hebben.

In 2006 heeft een onafhankelijke derde 
de raden van bestuur geëvalueerd. Deze 
evaluatie bevestigde dat de veranderingen 
die we hebben doorgevoerd onze 
governancestructuur inderdaad hebben 
versterkt. We zijn er dan ook van overtuigd 
dat deze aanpassingen gunstig zijn voor 
Unilever als geheel en dat we voldoen aan 
de zeer hoge normen die worden verwacht 
van een onderneming van onze omvang 
en complexiteit.

De raden van bestuur
Alle bestuurders zijn lid van de raden van 
bestuur van zowel NV als PLC. Rekening 
houdend met hun respectieve functies van 
uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder, 
zijn zij collectief eindverantwoordelijk voor 
het bestuur, de algemene zaken, de leiding 
en de resultaten van het bedrijf als geheel.

Bestuurders worden benoemd door onze 
aandeelhouders tijdens de jaarlijkse alge-
mene vergaderingen van aandeelhouders 
van NV en PLC. Zij leggen volledig verant-
woording af door zich elk jaar herkiesbaar 
te stellen. Onze procedures voor bestuurs-
voordrachten zijn erop gericht te waar-
borgen dat de bestuurders van beide 
ondernemingen dezelfde personen zijn. 

Op basis van de evaluatie van de raden 
van bestuur, hun commissies en individuele 
leden, stelt de Benoemingscommissie een 
lijst op met kandidaten die voor benoeming 
worden voorgesteld in de jaarlijkse algemene 
vergaderingen van aandeelhouders van NV 
en PLC. Daarnaast kunnen aandeelhouders 
sinds 2006 kandidaten voordragen voor 
benoeming tot bestuurder. Hiertoe moeten 
zij een voorstel agenderen voor beide 
vergaderingen conform de lokaal geldende 
eisen. Om te waarborgen dat de raden 
van bestuur identiek blijven, dient iedereen 
die wordt benoemd tot bestuurder van NV 
ook te worden benoemd tot bestuurder 
van PLC en vice versa. Wanneer iemand 
niet wordt benoemd tot bestuurder van 
beide vennootschappen, kan hij/zij niet 
plaatsnemen in de raden van bestuur. 
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Momenteel bestaan de raden van bestuur 
uit een voorzitter, vier uitvoerend bestuurders 
en negen onafhankelijke niet-uitvoerend 
bestuurders. Zij komen ten minste zeven 
keer per jaar bijeen om belangrijke 
aangelegenheden voor NV, PLC en de 
Unilever-groep te bespreken. Dit zijn 
onder andere de resultatenaankondigingen, 
het Jaarverslag en Jaarrekening, dividenden, 
ondernemingsstrategie, het jaarlijkse 
bedrijfsplan, risico’s en beheersingsmaat-
regelen, belangrijke transacties, bestuurs-
benoemingen en het beloningsbeleid voor 
de bestuurders. 

Unilever heeft zowel een voorzitter als een 
Group Chief Executive. Er is een duidelijke 
scheiding tussen de verantwoordelijkheden 
van beide functies. 

De voorzitter is een niet-uitvoerend 
bestuurder en hij is primair verantwoordelijk 
voor het leiden van de raden van bestuur, 
hun functioneren en het bepalen van hun 
agenda. Hij is er tevens verantwoordelijk 
voor dat de raden van bestuur op tijd 
beschikken over accurate en duidelijke 
informatie. 

De Group Chief Executive is, zoals nader 
omschreven in de statuten van NV en PLC 
en The Governance of Unilever, belast met 
het dagelijks bestuur van Unilever. 

De niet-uitvoerend bestuurders zijn mede-
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de taken van de raden van bestuur, waarbij 
rekening wordt gehouden met hun speci-
fi eke verantwoordelijkheden, die in de 
kern toezichthoudend van aard zijn. In 
het bijzonder vormen zij de belangrijkste 
externe inbreng in het bestuur van Unilever 
en zorgen zij voor een sterk onafhankelijk 
element. De niet-uitvoerend bestuurders 
worden gekozen op grond van hun brede 
en relevante ervaring, hun internationale 
oriëntatie en hun onafhankelijkheid. 
In 2006 werd David Simon benoemd 
tot Senior Independent Director en trad 
hij op als hun woordvoerder. 

Belangrijke elementen van hun taken en 
verantwoordelijkheden als niet-uitvoerend 
bestuurder zijn onder meer strategie, toezicht 
op de resultaten, beheersingsmaatregelen, 
beloning van bestuurders en planning van
hun opvolging, rapportage aan aandeel-
houders, governance en naleving van 
regelgeving. Zij vormen ook de Audit-

commissie (die volledig in overeenstemming 
is met de geldende regels in Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), 
de Benoemingscommissie, de Remuneratie-
commissie en in meerderheid de Corporate 
Responsibility & Reputation Commissie. De 
niet-uitvoerend bestuurders komen bijeen 
als groep, zonder de uitvoerend bestuurders, 
onder voorzitter schap van de Senior 
Independent Director. Daarnaast komen 
ze vóór elke vergadering van de raden van 
bestuur bijeen met de voorzitter, de Group 
Chief Executive en de twee secretarissen. 

Introductie en training bestuurders
Na benoeming ontvangen de leden van de 
raden van bestuur een uitgebreid Handboek 
voor Bestuurders en worden zij uitvoerig 
geïnformeerd over hun verantwoordelijk-
heden. Voortdurende educatie wordt 
geboden door middel van bedrijfsbezoeken, 
presentaties, circulaires, trainingen en het 
agenderen van onderwerpen voor bestuurs-
vergaderingen over onder andere Unilevers 
activiteiten, corporate governance, ontwik-
kelingen op het gebied van regelgeving en 
relaties met beleggers en analisten.

Een uitgebreidere beschrijving van onze 
corporate-governancestructuur, alsmede 
de jaarverslagen van de Audit-, Benoemings- 
en Remuneratiecommissies en van de 
Corporate Responsibility & Reputation 
Commissie, zijn opgenomen in Unilevers 
Jaarverslag en Jaarrekening 2006. Dit 
Jaarverslag, onze Gedragscode, de statuten 
van NV en PLC en The Governance of 
Unilever zijn te vinden op onze website 
www.unilever.com/investorcentre/
corpgovernance. The Governance of 
Unilever bevat onder meer onze bepalingen 
ten aanzien van onafhankelijkheid van 
bestuurders en de taakopdrachten van de 
commissies van de raden van bestuur.

Arbeidsovereenkomst uitvoerend 
bestuurders
De uitvoerend bestuurders zijn fulltime in 
dienst van Unilever. Informatie over hun 
beloning is te vinden op de pagina’s 30 
tot en met 34 van dit Jaaroverzicht. Meer 
informatie wordt gegeven in het verslag 
van de Remuneratiecommissie in het 
Jaarverslag en Jaarrekening 2006 en op onze 
website www.unilever.com/investorcentre. 

De huidige uitvoerend bestuurders zijn 
managers met een lang dienstverband bij 
Unilever die redelijkerwijs kunnen verwachten, 
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Corporate governance (vervolg)

Diversiteit 
stimuleert groei
Diversiteit betekent bij Unilever dat 
iedereen erbij hoort, dat we verschil-
len omarmen, kansen creëren en ons 
samen ontwikkelen om tot betere 
bedrijfsresultaten te komen. We 
omarmen diversiteit binnen onze 
onderneming. Dit betekent gelijke 
behandeling voor alle sollicitanten en 
gelijke ontwikkelingskansen voor al 
onze medewerkers, ongeacht 
geslacht, nationaliteit, ras, geloof, 
handicap of seksuele geaardheid. 
Diversiteit is essentieel om goed te 
begrijpen waaraan de consument 
behoefte heeft. 

Het streven naar diversiteit begint in 
de top van onze onderneming. Een 
belangrijke erfenis van onze voorzitter, 
Antony Burgmans, is dat hij een raad 
van bestuur achterlaat met de meest 
diverse samenstelling uit de geschie-
denis van Unilever. In de toekomst zal 
Group Chief Executive Patrick Cescau 
leiding geven aan een wereldwijde 
diversiteitsraad die de diversiteits-
strategie binnen ons bedrijf gaat 
stimuleren. 

Unilever is een van de meest etnisch 
diverse ondernemingen ter wereld met 
24 verschillende nationaliteiten onder 
onze 123 topmanagers wereldwijd.

In 2006 hebben we ons gericht op 
praktische initiatieven om diversiteit 
te bevorderen. Deze omvatten onder 
meer elk kwartaal een meting van 
diversiteit en een vergelijking met 
de doelstellingen en de integratie 
van onze diversiteitsagenda in onze 
personeelsprocessen.

Sekse blijft het voornaamste 
aandachtspunt, niet alleen in onze 
diversiteitsstrategie, maar ook om 
de bedrijfsresultaten te verbeteren. 
Tussen 2000 en 2006 is het aantal 
vrouwen dat bij ons een toppositie 
bekleedt, gestegen van 25% naar 
33%. In onze meeste senior-
managementteams, zoals Voedings-
middelen, Europa, Noord- en Zuid-
Amerika en human resources, zitten 
vrouwelijke leidinggevenden. 
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afhankelijk van bevredigende resultaten, dat 
zij tot hun pensionering bij Unilever in dienst 
zullen blijven. De Remuneratie commissie is 
van mening dat het recht van de uitvoerend 
bestuurders op de zekerheid van een 
opzegtermijn van 12 maanden voor 
beëindiging van het dienstverband in 
overeen stemming is met wat gebruikelijk 
is bij veel vergelijkbare ondernemingen en 
met het recht van andere senior managers 
binnen Unilever. 

Het is ons beleid dat een ontslagvergoeding 
voor bestuurders niet meer bedraagt dan 
eenmaal het jaarsalaris, tenzij de raden van 
bestuur, op voorstel van de Remuneratie-
commissie, van oordeel zijn dat dit in de 
omstandigheden van het geval kennelijk 
onredelijk is of indien de toepasselijke 
wetgeving tot een andere regeling dwingt. 

De uitvoerend bestuurders stellen zich 
ieder jaar herkiesbaar in de algemene 
vergaderingen van aandeelhouders. 
Na zorgvuldige overweging stelt de 
Benoemings commissie een voordracht 
op voor herbenoeming.

De bestuurders verliezen hun bevoegdheden 
als uitvoerend bestuurder zodra zij ophouden 
bestuurder te zijn. Zij die vóór 2004 zijn 
benoemd, treden uiterlijk op 62-jarige 
leeftijd af. Zij die vanaf 2004 zijn benoemd, 
treden af tussen hun 60e en 65e, afhankelijk 
van hun eigen wensen of die van Unilever. 

Momenteel zijn we bezig de arbeidsovereen-
komsten te actualiseren, zodat deze beter 
aansluiten bij recente veranderingen in de 
wetgeving en in best practice, bijvoorbeeld 
op het gebied van leeftijdsgrenzen voor 
leden van raden van bestuur.

Naleving
Unilever is onderworpen aan de corporate-
governancebepalingen in Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde 
Staten als buitenlandse private beursgeno-
teerde onderneming. Wij hebben met al 
deze bepalingen rekening gehouden bij het 
vormgeven van de regelingen van de raden 
van bestuur, waarvan de details worden 
uiteengezet in The Governance of Unilever. 
Details met betrekking tot onze naleving 
van de corporate-governancebepalingen 
in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
in de Verenigde Staten zijn opgenomen in 
het Jaarverslag en Jaarrekening 2006. Ze zijn 
ook te vinden op www.unilever.com/ 
investorcentre.

In de Verenigde Staten voldoen wij volledig 
aan de vereisten voor een beursnotering 
van de New York Stock Exchange (NYSE) 
voor buitenlandse private beursgenoteerde 
onder nemingen. Onze corporate-governance -
praktijk wijkt niet signifi cant af van die van 
Amerikaanse ondernemingen die zijn 
genoteerd aan de NYSE.

Wijzigingen in de raden van bestuur
Alle huidige uitvoerend bestuurders, met 
uitzondering van Rudy Markham, die 
terugtreedt, worden voorgedragen voor 
herbenoeming in de aandeelhoudersverga-
deringen in 2007. Hun biografi eën staan 
op de pagina’s 24 en 25. 

In de aandeelhoudersvergaderingen in 
2007 zullen alle huidige niet-uitvoerend 
bestuurders worden voorgedragen voor 
herbenoeming, met uitzondering van 
Antony Burgmans en Lynda Chalker, 
die dan zullen aftreden.

Daarnaast zullen vier nieuwe niet-uitvoerend 
bestuurders worden voorgedragen voor 
benoeming in de jaarlijkse algemene 
vergaderingen van aandeelhouders in 2007. 
Dit zijn Genevieve Berger, Narayana Murthy, 
Hixonia Nyasulu en Michael Treschow. 
Genevieve Berger is professor biofysica en 
medical imaging aan de Université VI in 
Parijs en voorzitter van de Advisory Board 
‘Health’ voor de EU-commissie voor 
Research. Narayana Murthy is medeoprichter 
en voorzitter van Infosys Technologies 
Limited. Hixonia Nyasulu is niet-uitvoerend 
bestuurder van Sasol Limited en Anglo 
Platinum en adviserend lid van de raad van 
bestuur van JP Morgan South Africa. 
Michael Treschow, die bij benoeming 
Unilevers nieuwe onafhankelijke voorzitter 
zal worden, is momenteel voorzitter van 
Ericsson en Electrolux. In april 2007 zal hij 
terugtreden als voorzitter van Electrolux. 
Hun benoemingen, mits goedgekeurd door 
de aandeelhouders, zullen de diversiteit 
qua achtergrond en ervaring in de raden 
van bestuur nog verder vergroten.
 
De biografi eën van de huidige niet-
uitvoerend bestuurders staan op de 
pagina’s 24 en 25. De biografi eën van de 
nieuwe niet-uitvoerend bestuurders staan 
in de aankondigingen van de algemene 
vergaderingen van aandeelhouders 2007 
en op onze website www.unilever.com/
investorcentre. 

Wereldwijd welzijn
Gezond en fi t blijven kan een hele 
uitdaging zijn voor senior managers 
in veeleisende functies. In 2006 
hebben verschillende senior-
managementteams – waaronder de 
Unilever Executive – deelgenomen 
aan een gezondheidsprogramma. 
Elke deelnemer onderging een ge-
zondheidscontrole die werd vertaald 
naar een persoonlijk gezondheids-
plan gericht op meer lichaamsbewe-
ging, gezondere voeding en mentale 
veerkracht. In 2007 zullen naar 
verwachting nog tien seniormanage-
mentteams deelnemen aan een 
gezondheidsprogramma.
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Raad van bestuur

O
ns ondernem

ingsbestuur

Uitvoerend bestuurders 

1. Patrick Cescau 
Group Chief Executive
Fransman. Leeftijd 58. Group Chief 
Executive sinds april 2005. Indiensttreding 
1973. Benoemd tot lid raden van bestuur 
4 mei 1999. Eerdere functies o.a.: voorzitter 
Unilever PLC en vice-voorzitter Unilever N.V. 
2004-2005; directeur Voedingsmiddelen 
2001; fi nancieel directeur 1999; controller 
en adjunct-fi nancieel directeur 1998-1999; 
President Lipton USA 1997-1998; President 
en CEO Van den Bergh Foods USA 1995-
1997; voorzitter Unilever Indonesië 1991-
1995. Externe functies o.a.: Non-Executive 
Director Pearson plc en Conseiller du 
Commerce Extérieur de la France in 
Nederland.

2. Kees van der Graaf 
President Europa 
Nederlander. Leeftijd 56. President Europa 
sinds april 2005. Indiensttreding 1976. 
Benoemd tot lid raden van bestuur 12 mei 
2004. Eerdere functies o.a.: directeur 
Voedingsmiddelen 2004; Business Group 
President IJs en diepvriesproducten 2001; 
Executive Vice-President Voedingsmiddelen 
en dranken Europa 1998; Senior Vice-
President IJs wereldwijd 1995. Externe 
functies o.a.: lid bestuur ECR (Effi cient 
Consumer Response) en lid IAB (International 
Advisory Board) van Rotterdam. Lid raad van 
commissarissen ANWB Club en ANWB B.V.

3. Ralph Kugler1 
President Huishoudelijke en 
Persoonlijke Verzorging
Brit. Leeftijd 51. President Huishoudelijke 
en Persoonlijke Verzorging sinds 1 april 
2005. Indiensttreding 1979. Benoemd tot 
lid raden van bestuur 11 mei 2005. Eerdere 
functies o.a.: President Huishoudelijke en 
Persoonlijke Verzorging Europa 2001; 
Business Group President Latijns-Amerika 
1999; voorzitter Unilever Thai Holdings 
1995; voorzitter Unilever Maleisië 1992. 
Externe functies o.a.: Non-Executive 
Director InterContinental Hotels Group PLC.

4. Rudy Markham 
Chief Financial Offi cer
Brit. Leeftijd 60. Chief Financial Offi cer 
sinds april 2005. Indiensttreding 1968. 
Benoemd tot lid raden van bestuur 6 mei 
1998. Eerdere functies o.a.: Financieel 
directeur 2000; directeur Strategie en 
Technologie 1998; Business Group 
President Noordoost-Azië 1996-1998; 
voorzitter Nippon Lever Japan 1992-1996; 
voorzitter Unilever Austraal-Azië 1989-
1992; Group Treasurer 1986-1989. Externe 
functies o.a.: Non-Executive Director 
Standard Chartered PLC en Legal & 
General Group Plc.

Niet-uitvoerend bestuurders 

5. Antony Burgmans1,2 
Voorzitter
Nederlander. Leeftijd 60. Benoemd in 
2005. Indiensttreding 1972. Benoemd tot 
lid raden van bestuur 8 mei 1991. Eerdere 
functies o.a.: voorzitter Unilever N.V. en 
vice-voorzitter Unilever PLC 1999-2005; 
vice-voorzitter Unilever N.V. 1998; Business 
Group President IJs en diepvriesproducten 
– Europa en voorzitter Unilever Europe 
Committee 1996-1998; verantwoordelijk 
voor Voedingsmiddelen Zuid-Europa 1994-
1996; coördinator Toiletartikelen 1991-
1994. Externe functies o.a.: lid raad van 
commissarissen Akzo Nobel N.V. en Non-
Executive Director BP p.l.c. 

6. The Rt Hon The Lord Brittan of 
Spennithorne QC, DL1 
Brit. Leeftijd 67. Benoemd in 2000. Vice-
voorzitter UBS Investment Bank en 
voorzitter UBS Limited. Lid International 
Advisory Committee Total. Lid van de 
Europese Commissie en vice-voorzitter 
1989-1999. Lid van de regering van het 
Verenigd Koninkrijk 1979-1986. Minister 
van Binnenlandse Zaken 1983-1985 
en minister voor Handel en Industrie 
1985-1986.

10 4 5 6 8 79
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7. The Rt Hon The Baroness Chalker 
of Wallasey3 
Britse. Leeftijd 64. Benoemd in 1998. Non-
Executive Director Group 5 (Pty) Ltd. en 
Equator Energy Limited. Lid International 
Advisory Board Lafarge S.A. en Merchant 
Bridge & Co Ltd. Onderminister in het 
Verenigd Koninkrijk voor Buitenlandse 
Zaken en het Gemenebest 1986-1997. 

8. Professor Wim Dik1,7 
Nederlander. Leeftijd 68. Benoemd in 2001. 
Professor aan de Technische Universiteit van 
Delft. Voorzitter raad van commissarissen 
Tele Atlas N.V., Zesko Holding B.V. en N.V. 
Casema. Non-Executive Director Aviva plc 
en LogicaCMG plc. Voorzitter en CEO 
Koninklijke PTT Nederland (KPN) 1988-1998 
en Koninklijke KPN N.V. 1998-2000. 
Staatssecretaris van Economische Zaken 
belast met buitenlandse handel 1981-1982.

9. Charles Golden7 
Amerikaan. Leeftijd 60. Benoemd in 2006. 
Executive Vice-President, Chief Financial 
Offi cer en Director Eli Lilly and Company 
1996-2006. Non-Executive Director Clarian 
Health Partners, Hillenbrand Industries, Inc. 
en Eaton Corporation. Lid Finance 
Committee Indianapolis Museum of Art.

10. Byron Grote7 
Amerikaan/Brit. Leeftijd 58. Benoemd in 
2006. Chief Financial Offi cer BP p.l.c. Lid 
Advisory Council Cornell University 
Johnson Graduate School of Management. 

11. The Lord Simon of Highbury CBE4,5,6 
Vice-voorzitter
Brit. Leeftijd 67. Benoemd in 2000. Non-
Executive Director Suez Group. Senior 
Advisor Morgan Stanley International. 
Minister in het Verenigd Koninkrijk 
1997-1999. Group Chief Executive BP p.l.c. 
1992-1995 en voorzitter 1995-1997.

12. Jean-Cyril Spinetta2,9 
Fransman. Leeftijd 63. Benoemd in 2006. 
Voorzitter en CEO Air France – KLM S.A., 
Director Saint-Gobain en Alitalia S.p.A. 
2002-2006. Permanente vertegenwoordiger 
Air France in raad van bestuur Le Monde 
Enterprises S.A.

13. Kees Storm8 
Nederlander. Leeftijd 64. Benoemd in 2006. 
Voorzitter raad van bestuur AEGON N.V. 
1993-2002. Voorzitter raad van 
commissarissen KLM N.V. Lid raad van 
bestuur en voorzitter auditcommissie 
InBev S.A. Lid raad van bestuur en lid 
auditcommissie Baxter International Inc. Lid 
raad van commissarissen Pon Holdings B.V. 
Lid raad van commissarissen AEGON N.V.

14. Jeroen van der Veer2,9 
Nederlander. Leeftijd 59. Benoemd in 
2002. Chief Executive Royal Dutch Shell 
plc. Voormalig lid raad van commissarissen 
De Nederlandsche Bank 2000-2004.

2 14 12 11 1 3 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lid Corporate Responsibility & Reputation Commissie
Lid Benoemingscommissie 
Voorzitter Corporate Responsibility & Reputation Commissie 
Voorzitter Benoemingscommissie 
Voorzitter Remuneratiecommissie 
Senior Independent Director 
Lid Auditcommissie 
Voorzitter Auditcommissie 
Lid Remuneratiecommissie
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Deze Verkorte Jaarrekening bevat niet voldoende informatie 
om een volledig inzicht te verkrijgen in de resultaten en de gang 
van zaken van Unilever en haar beleid en regelingen inzake de 
bezoldiging van bestuursleden, zoals dat wel gegeven wordt in 
het volledige Jaarverslag en Jaarrekening. 

Het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2006, dat beschikbaar is in 
het Nederlands en het Engels, kan worden bekeken op of worden 
aangevraagd via www.unilever.com/investorcentre. Daarnaast kunnen 
aandeelhouders verzoeken om toezending van het Jaarverslag en 
Jaarrekening. Meer informatie hierover is te vinden op pagina 36. 

De externe accountants hebben een goedkeurende accountants-
verklaring afgegeven bij de volledige jaarrekening en het te contro-
leren deel van het verslag van de Remuneratiecommissie. Op basis 
van de Companies Act 1985 in het Verenigd Koninkrijk zijn de 
externe accountants verplicht te rapporteren indien er naar hun 
oordeel geen deugdelijke administratie is gevoerd of als zij niet alle 
informatie en toelichtingen hebben ontvangen die nodig zijn voor 
hun controle. Zij zijn ook verplicht te rapporteren als de informatie 
gegeven in het Verslag van de raden van bestuur niet verenigbaar 
is met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening. Dergelijke 
uitspraken komen niet voor in de accountantsverklaring over de 
volledige jaarrekening en het te controleren deel van het verslag 
van de Remuneratiecommissie.

De hiernavolgende Verkorte Jaarrekening dient te worden gelezen 
in combinatie met de eerder in dit Jaaroverzicht opgenomen 
toelichting waarin melding wordt gemaakt, indien van toepassing, 
van belangrijke toekomstige ontwikkelingen of van gebeurtenissen 
na balansdatum.

Accountantsverklaring aan de aandeelhouders van 
Unilever N.V. 
Wij hebben de Verkorte Jaarrekening 2006 in euro’s van de Unilever-
groep over 2006 op de pagina’s 28 en 29 gecontroleerd. De Verkorte 
Jaarrekening is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 
2006. Bij die jaarrekening hebben wij op 6 maart 2007 een goed-
keurende accountantsverklaring verstrekt. De Verkorte Jaarrekening 
is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de raden van bestuur 
van de Groep. Het is onze verantwoorde lijkheid een accountants-
verklaring inzake de Verkorte Jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden 
Onze controle is verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig dient onze controle zodanig te worden gepland 
en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de Verkorte Jaarrekening op juiste wijze is ontleend aan de 
jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat deze Verkorte Jaarrekening op juiste wijze 
is ontleend aan de jaarrekening. Voor het inzicht dat vereist is voor 
een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de fi nanciële positie 
en de resultaten van de Groep en voor een toereikend inzicht in de 
reikwijdte van onze controle dient de Verkorte Jaarrekening te 
worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, 
waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 

6 maart 2007 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. 

Rotterdam, Nederland, 6 maart 2007 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
Prof Dr J A van Manen RA

Accountantsmededeling aan de aandeelhouders van 
Unilever PLC
Wij hebben de Verkorte Jaarrekening in euro’s, omvattende de 
geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerd 
overzicht van verwerkte resultaten, de geconsolideerde balans en 
het verkorte geconsolideerde kasstroomoverzicht en het verkorte 
verslag van de Remuneratiecommissie in euro’s, opgenomen op de 
pagina’s 28 tot en met 34, onderzocht.

Verantwoordelijkheden van de raden van bestuur en van 
de accountants
De raden van bestuur zijn verantwoordelijk voor het opstellen van 
het Jaaroverzicht en de Verkorte Jaarrekening met inachtneming van 
de geldende wetgeving. Het is onze verantwoordelijkheid aan u 
ons oordeel te rapporteren omtrent de consistentie tussen de 
Verkorte Jaarrekening zoals opgenomen in het Jaaroverzicht 2006 
en de volledige jaarrekening, het Verslag van de raden van bestuur 
en het verslag van de Remuneratiecommissie en of deze voldoet 
aan de relevante voorschriften van sectie 251 van de Companies 
Act 1985 in het Verenigd Koninkrijk en de daaraan gerelateerde 
bepalingen. We nemen ook kennis van de overige informatie in het 
Jaaroverzicht en beoordelen de gevolgen voor onze mededeling 
indien duidelijk sprake blijkt te zijn van kennelijke onjuistheden of 
materiële inconsistenties met de Verkorte Jaarrekening. Deze 
mededeling, met inbegrip van het oordeel, is uitsluitend opgesteld 
ten behoeve van de aandeelhouders van Unilever PLC, zijnde een 
rechtspersoon in overeenstemming met Sectie 251 van de Companies 
Act 1985 in het Verenigd Koninkrijk, en voor geen enkel ander doel. 
Met het verstrekken van onze mededeling accepteren wij geen 
aansprakelijkheid, voor enig ander doel of jegens een derde aan 
wie deze verklaring wordt getoond of die deze in handen krijgt, 
zonder onze voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming.

Grondslag voor het oordeel
We hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming 
met Bulletin 1999/6 ‘The auditors’ statement on the Summary 
Financial Statement’ zoals uitgegeven door de Auditing Practices 
Board in het Verenigd Koninkrijk. Onze accountantsverklaringen 
bij de volledige jaarrekening van de Unilever-groep zetten de 
grondslag voor onze verklaringen bij deze jaarrekening en het 
verslag van de Remuneratiecommissie uiteen. 

Oordeel
Naar ons oordeel is de Verkorte Jaarrekening consistent met de 
volledige jaarrekening en het Verslag van de raden van bestuur, 
alsmede het verslag van de Remuneratiecommissie van de 
Unilever-groep over het jaar geëindigd op 31 december 2006 en 
voldoet deze aan de van toepassing zijnde voorschriften van sectie 
251 van de Companies Act 1985 in het Verenigd Koninkrijk en de 
daaraan gerelateerde bepalingen.

PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants and 
Registered Auditors, Londen, Verenigd Koninkrijk
Accountants Unilever PLC, 6 maart 2007

Deze Verkorte Jaarrekening is een samenvatting van Unilevers jaarrekening, het Verslag 
van de raden van bestuur en het Verslag van de Remuneratiecommissie zoals weergegeven 
in het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2006.

Financiële overzichten Verkorte Jaarrekening
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Unilever-website
Het beheer en de integriteit van de Unilever-website vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de leden van de raden van bestuur. 
In de werkzaamheden van de accountants zijn deze aspecten niet 
opgenomen en dienovereenkomstig accepteren de accountants 
geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen in de jaarrekeningen 
nadat deze op de website zijn gepubliceerd.

De wetgeving in Nederland en het Verenigd Koninkrijk met 
betrekking tot de opstelling en publicatie van jaarrekeningen 
kan afwijken van wetgeving in andere rechtsstelsels.

Rapporteringsvaluta en wisselkoersen
De bedragen in ponden sterling en US dollars in dit document zijn 
vermeld voor het gemak van de lezer en maken geen deel uit van 
de door de externe accountants gecontroleerde jaarrekening van de 
Unilever-groep. Deze bedragen zijn omgerekend vanuit euro’s tegen 
de volgende wisselkoersen:

     Gemiddelde koersen in het jaar Eindejaarskoersen

    2006 2005 2006 2005

€ 1 = £  0,6818 0,6837 0,6712 0,6864
€ 1 = $  1,2540 1,2440 1,3170 1,1840

De verkorte geconsolideerde balans is omgerekend tegen 
eindejaarskoersen; de verkorte geconsolideerde winst-en-
verliesrekening en het verkorte geconsolideerde kasstroomoverzicht 
zijn omgerekend tegen gemiddelde koersen in het jaar.

Samenvatting toegepaste grondslagen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard 
binnen de Europese Unie en interpretaties gegeven door de 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
en de Standing Interpretations Committee (SIC) en met Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek in Nederland en de Companies Act 1985 in 
het Verenigd Koninkrijk. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van historische 
kostprijzen tenzij anders vermeld in de toelichting op het Jaarverslag 
en Jaarrekening onder Toegepaste grondslagen. Op grond van 
operationele en contractuele afspraken tussen NV en PLC vormen 
zij voor consolidatiedoeleinden één groep. Daarom presenteren 
zowel NV als PLC de jaarrekening van de Unilever-groep als hun 
eigen geconsolideerde jaarrekening. 

Samengevoegde winst per aandeel
In de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders van 
NV en PLC op respectievelijk 8 en 9 mei 2006 hebben de aandeel-
houders ingestemd met de voorstellen om de gewone NV-aandelen 
te splitsen volgens de ratio 3:1 en de gewone PLC-aandelen te 
consolideren volgens de ratio 9:20. In overeenstemming daarmee 
zijn ook de NV New York Registry Shares en de PLC ADR’s aangepast.

Deze veranderingen zijn erop gericht de transparantie voor 
beleggers te vergroten en het onderliggend economisch belang 
van deze aandelen in de Unilever-groep aan elkaar gelijk 
te stellen. De berekening van de samengevoegde winst per 
aandeel is gebaseerd op het samengevoegde gemiddelde aantal 
eenheden van aandelen dat het samen gevoegde gewone 
aandelenkapitaal van NV en PLC vertegenwoordigt, in omloop 
gedurende de periode, na aftrek van het gemiddelde aantal 
aandelen dat intern wordt gehouden. 

Dividenden
De raden van bestuur hebben besloten de in de hiernavolgende 
tabellen vermelde slotdividenden op het gewone kapitaal over 
2006 voor te stellen aan de jaarlijkse algemene vergaderingen 
van aandeelhouders van NV en PLC op respectievelijk 15 en 
16 mei 2007. 

De hiernavolgende informatie omtrent het dividend, inclusief 
de vergelijkende cijfers voor 2005, is gebaseerd op de nominale 
waarde van de aandelen per 22 mei 2006. Op deze datum zijn 
de NV-aandelen gesplitst en de PLC-aandelen geconsolideerd, 
zoals goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen 
van aandeelhouders in 2006.

IFRS schrijft voor dat voorgestelde dividenden die pas na balansdatum 
worden goedgekeurd niet in de huidige jaarrekening worden 
verwerkt. Als gevolg hiervan is het slotdividend over 2005 in de 
jaarrekening over 2006 verwerkt en zal het voorgestelde slotdividend 
over 2006, indien goedgekeurd in de algemene vergaderingen van 
aandeelhouders, worden verwerkt in de jaarrekening over 2007.

De voorgestelde slotdividenden zullen worden betaald overeenkomstig 
het tijdschema op pagina 35. Het extra eenmalige dividend is betaald 
in december 2006.

NV     2006 2005

Per gewoon NV-aandeel van € 0,16 
Interim-dividend    € 0,23 € 0,22
Slotdividend    – € 0,44
Voorgesteld slotdividend   € 0,47 –

      € 0,70 € 0,66

Eenmalig dividend    € 0,26 –

Totaal     € 0,96 € 0,66

PLC     2006 2005

Per gewoon PLC-aandeel van 31/9p
Interim-dividend    15,62p 15,04p
Slotdividend    – 30,09p
Voorgesteld slotdividend   32,04p –

      47,66p 45,13p

Eenmalig dividend   17,66p –

Totaal     65,32p 45,13p

Dividenden voor aandeelhouders in de VS

     Per gewoon NV-  Per gewoon PLC-
     aandeel van € 0,16 aandeel van 31/9p

    2006 2005 2006 2005

Interim-dividend  $ 0,2934 $ 0,2638 $ 0,2983 $ 0,2655
Slotdividend  – $ 0,5613 – $ 0,5583
Voorgesteld slotdividend $ 0,6103 – $ 0,6317 –

    $ 0,9037 $ 0,8251 $ 0,9300 $ 0,8238

Eenmalig dividend  $ 0,3316 – $ 0,3372 –

Totaal*   $ 1,2353 $ 0,8251 $ 1,2672 $ 0,8238

*Voorgestelde slotdividenden zijn omgerekend in US dollars tegen de wisselkoers op 
7 februari 2007 (€ 1 = $ 1,2987, £ 1 = $ 1,9718). Deze dividenden zullen worden 
uitbetaald tegen de wisselkoersen geldend op 15 mei 2007 voor NV en 16 mei 2007 
voor PLC.
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Verkorte Jaarrekening (vervolg)

Financiële overzichten

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar geëindigd op 31 december 

     € miljoen £ miljoen $ miljoen

        2006 2005 2006 2005  2006 2005

Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Omzet      39 642 38 401 27 028 26 255 49 711 47 771

Bedrijfswinst     5 408 5 074 3 687 3 469 6 783 6 311

Na verwerking van (lasten)/baten inzake:

 Herstructurering    (704) (328) (480) (224) (883) (408)
 Desinvesteringen, duurzame waardeverminderingen en overige  196 (249) 134 (170) 246 (310)
 Baten als gevolg van aanpassingen in ziektekostenregelingen in de 
  Verenigde Staten en pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk  266 – 181 – 334 –

Nettofinancieringslasten    (721) (613) (491) (419) (904) (762)

 Financieringsbaten    128 129 87 88 160 161
 Financieringslasten    (590) (689) (402) (471) (741) (857)
 Voorziening met betrekking tot preferente aandelen  (300) – (204) – (374) –
 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen   41 (53) 28 (36) 51 (66)

Aandeel in nettowinst/(-verlies) van joint ventures    78 47 53 32 98 59
Aandeel in nettowinst/(-verlies) van geassocieerde maatschappijen  36 (25) 25 (17) 46 (32)
Overige inkomsten uit vaste activa     30 33 20 23 36 42

Winst vóór belastingen    4 831 4 516 3 294 3 088 6 059 5 618
Belastingen      (1 146) (1 181) (782) (807) (1 438) (1 469)

Nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  3 685 3 335 2 512 2 281 4 621 4 149
Nettowinst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten   1 330 640 907 437 1 668 796

Nettowinst      5 015 3 975 3 419 2 718 6 289 4 945

Waarvan toekomend aan: 
 Minderheidsaandeelhouders    270 209 185 143 339 260
 Houders van gewoon aandelenkapitaal   4 745 3 766 3 234 2 575 5 950 4 685

Samengevoegde winst per aandeel

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Basiswinst per aandeel    € 1,19 € 1,07 £ 0,81 £ 0,73 $ 1,49 $ 1,34
Verwaterde winst per aandeel    € 1,15 € 1,04 £ 0,78 £ 0,71 $ 1,44 $ 1,29

Uit totale bedrijfsactiviteiten
Basiswinst per aandeel    € 1,65 € 1,29 £ 1,12 £ 0,88 $ 2,06 $ 1,61
Verwaterde winst per aandeel    € 1,60 € 1,25 £ 1,09 £ 0,86 $ 2,00 $ 1,56

Verkort geconsolideerd overzicht van alle verwerkte resultaten over het jaar geëindigd op 31 december 

     € miljoen £ miljoen $ miljoen

        2006 2005 2006 2005  2006 2005

Winsten/(verliezen) op reëlewaardeveranderingen na belastingen:
 Kasstroomafdekking    6 14 4 10 8 17
 Voor verkoop beschikbare financiële activa   15 – 10 – 19 –
Actuariële winsten/(verliezen) op pensioenen na belastingen   853 (49) 582 (34) 1 070 (61)
Winsten/(verliezen) op wisselkoersen na belastingen    (335) 513 (379) 250 823 (483)

Direct in het eigen vermogen verwerkte resultaten   539 478 217 226 1 920 (527)

Nettowinst      5 015 3 975 3 419 2 718 6 289 4 945

Totaal verwerkte resultaten     5 554 4 453 3 636 2 944 8 209 4 418

Waarvan toekomend aan: 
 Minderheidsaandeelhouders    242 249 161 165 346 263
 Houders van gewoon aandelenkapitaal   5 312 4 204 3 475 2 779 7 863 4 155
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Verkorte geconsolideerde balans op 31 december 

     € miljoen £ miljoen $ miljoen

        2006 2005 2006 2005  2006 2005

Goodwill        12 425 12 963 8 340 8 898 16 363 15 347
Immateriële vaste activa       4 781 5 092 3 209 3 495 6 296 6 029
Materiële vaste activa      6 276 6 492 4 213 4 456 8 266 7 686
Pensioenactiva voor fondsen met een overschot   1 697 1 036 1 139 711 2 235 1 226
Handels- en overige vorderingen (meer dan één jaar)   252 231 169 158 1 152 273
Latente belastingvorderingen      1 266 1 703 849 1 169 1 667 2 017
Overige vaste activa      874 841 586 577 332 996

Totaal vaste activa      27 571 28 358 18 505 19 464 36 311 33 574

Voorraden        3 796 4 107 2 549 2 819 5 001 4 863
Handels- en overige kortlopende vorderingen   4 290 4 830 2 879 3 315 5 649 5 719
Kortlopende belastingvorderingen      125 124 84 85 164 147
Geldmiddelen en kasequivalenten      1 039 1 529 697 1 050 1 368 1 811
Overige financiële activa      237 335 159 230 312 396
Activa aangehouden voor verkoop      14 217 9 149 17 258

Totaal vlottende activa      9 501 11 142 6 377 7 648 12 511 13 194

Leningen (ten hoogste één jaar)      (4 362) (5 942) (2 928) (4 079) (5 745) (7 036)
Handelscrediteuren en overige kortlopende verplichtingen   (7 934) (8 228) (5 325) (5 647) (10 449) (9 742)
Kortlopende belastingverplichtingen     (579) (554) (388) (380) (761) (656)
Voorzieningen       (1 009) (644) (677) (442) (1 329) (762)
Verplichtingen verband houdend met activa aangehouden voor verkoop – (26) – (18) – (31)

Totaal kortlopende verplichtingen     (13 884) (15 394) (9 318) (10 566) (18 284) (18 227)

Netto vlottende activa/(kortlopende verplichtingen)  (4 383) (4 252) (2 941) (2 918) (5 773) (5 033)

Totaal activa na aftrek van kortlopende verplichtingen  23 188 24 106 15 564 16 546 30 538 28 541

Leningen (meer dan één jaar)      4 239 6 457 2 845 4 432 5 583 7 645
Handelscrediteuren en overige verplichtingen (meer dan één jaar)  399 389 269 267 525 461
Langlopende belastingverplichtingen     272 213 182 146 359 252
Pensioen- en soortgelijke verplichtingen:
 Fondsen met een tekort      1 379 2 415 925 1 658 1 816 2 859
 Regelingen niet ondergebracht bij fondsen    3 398 4 202 2 281 2 884 4 475 4 975
Voorzieningen       826 732 555 502 1 088 866
Latente belastingverplichtingen      1 003 933 673 641 1 321 1 105

Totaal langlopende verplichtingen     11 516 15 341 7 730 10 530 15 167 18 163

Eigen vermogen aandeelhouders     11 230 8 361 7 537 5 739 14 789 9 900
Minderheidsaandeelhouders      442 404 297 277 582 478

Totaal eigen vermogen       11 672 8 765 7 834 6 016 15 371 10 378

Totaal geïnvesteerd vermogen      23 188 24 106 15 564 16 546 30 538 28 541

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het jaar geëindigd op 31 december 

     € miljoen £ miljoen $ miljoen

        2006 2005 2006 2005  2006 2005

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten      5 574 5 924 3 801 4 051 6 990 7 370
Betaalde vennootschapsbelasting      (1 063) (1 571) (726) (1 074) (1 333) (1 954)

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten   4 511 4 353 3 075 2 977 5 657 5 416

Ontvangen rente      125 130 86 89 157 162
Netto-investeringen      (934) (813) (637) (556) (1 171) (1 011)
Acquisities en desinvesteringen      1 777 784 1 211 536 2 228 975
Overige investeringsactiviteiten      187 414 128 283 235 515

Nettokasstroom uit/(gebruikt voor) investeringsactiviteiten  1 155 515 788 352 1 449 641

Dividenden betaald op gewoon aandelenkapitaal   (2 602) (1 804) (1 774) (1 233) (3 264) (2 244)
Betaalde rente en preferente dividenden   (605) (643) (412) (440) (758) (800)
Mutaties in leningen en financiële-leaseovereenkomsten  (3 281) (880) (2 238) (602) (4 114) (1 095)
Inkoop van eigen aandelen      98 (1 276) 67 (873) 123 (1 588)
Overige financieringsactiviteiten      (182) (218) (124) (149) (228) (271)

Nettokasstroom uit/(gebruikt voor) financieringsactiviteiten  (6 572) (4 821) (4 481) (3 297) (8 241) (5 998)

Nettostijging/(-daling) van geldmiddelen en kasequivalenten (906) 47 (618) 32 (1 135) 59

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar 1 265 1 406 868 994 1 498 1 921

Effect van wisselkoersveranderingen     351 (188) 227 (158) 572 (482)

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het jaar  710 1 265 477 868 935 1 498
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De Commissie heeft tijdens 2006 het remuneratiebeleid en de 
uitvoering in de afgelopen jaren geëvalueerd. Op grond hiervan is 
besloten vijf strategische principes prioriteit te geven voor Unilevers 
beloningsbeleid. Deze strategie is van toepassing op zowel uitvoerend 
bestuurders als op alle andere managementniveaus binnen Unilever. 
De principes verbeteren de structuur van ons bestaande remune ra-
tieraamwerk – zoals in meer detail uiteengezet op de volgende 
pagina’s – en onderschrijven dat het beloningsbeleid moet zijn:

• sterk gekoppeld aan prestaties;
• in lijn met strategische prioriteiten;
• in lijn met de belangen van aandeelhouders;
• marktcompetitief;
• ten slotte, eenvoudig te begrijpen en te communiceren.

Onze voornaamste doelstelling is te bewerkstelligen dat Unilever de 
best presterende managers aantrekt en behoudt en vervolgens het 
rendement op geïnvesteerd kapitaal van het beloningsbeleid van 
Unilevers managementgroep optimaliseert. Tevens is ons doel de 
verschillende elementen van het totale beloningspakket op een 
volledig geïntegreerde manier te benaderen.

De vijf principes zullen vanaf 2007 de grondslag vormen voor een 
aantal belangrijke veranderingen in de beloning van topmanagement 
die wij voorstellen aangaande het niveau en de structuur van 
Unilevers variabele-beloningsplannen. Onze voorstellen zijn 
besproken met onze voornaamste aandeelhouders en hun vertegen-
woordigers. Samengevat, als gevolg van deze veranderingen wordt 
het variabele-beloningsdeel ten opzichte van de vaste beloning 
relatief groter en worden de op aandelen gebaseerde 
beloningsplannen vereenvoudigd.

De details van de voorgestelde veranderingen in Unilevers 
langetermijnbeloningsplannen zijn beschreven in de 
aankondigingen van de jaarlijkse algemene vergaderingen 
van aandeelhouders in 2007. 

Wij zijn kortom van mening dat we een benadering hebben 
ontwikkeld die de juiste mix en niveau van incentives voor ons 
managementteam bevat alsmede in lijn is met de belangen van 
aandeelhouders. Daarnaast zal het ook beter te begrijpen en 
makkelijker te communiceren zijn naar onze werknemers.

2006 liet een verdere verbetering zien in groei van onze omzet, 
terwijl trading contribution in de buurt kwam van, maar net onder 
onze doelstellingen. 

Om competitief te blijven, zijn de basissalarissen van het Unilever 
Executive team vanaf begin 2006 met gemiddeld 3,9% verhoogd. 
Op basis van de prestaties in 2006 was de kortetermijnbeloning 
gemiddeld 52% van het basissalaris voor het Unilever Executive 
team. Echter, in vergelijking met de voor ons relevante industrie zijn 
wij nog niet op een positie die tot uitbetaling resulteert onder het 
TSR langetermijnbeloningsplan. 

Voor 2007 zullen wij het verband tussen de behaalde resultaten 
en de beloningen verder aanscherpen. Wij hopen in 2007 verdere 
verbetering te zien in de resultaten van de onderneming en het 
managementteam naar behoren te belonen in lijn met deze 
verbeterde resultaten.

David Simon, voorzitter van de Remuneratiecommissie
Jean-Cyril Spinetta
Jeroen van der Veer

Beloningsbeleid 2006 

Verkort verslag van de Remuneratiecommissie
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 Element Uitbetaling Indicatieve beloningsniveaus als Belangrijkste doelstellingen Prestatiecriteria
   % van het basissalaris 

 Basissalaris Contant Marktcompetitief Aantrekken en behouden van  Individuele prestaties
    talentvolle bestuurders

 Kortetermijnbeloning Contant (75%) Uitvoerend bestuurder: bij het  Realiseren van trading contribution  Trading contribution
  Aandelen (25%) behalen van de doelstelling 60%  (Unilevers voornaamste interne  (uitvoerend bestuurder: 40%,
   (tussen 0%-100%) prestatiemaatstaf voor toegevoegde  Group Chief Executive: 50%)
    economische waarde) en belangrijke 
   Group Chief Executive: bij het doelstellingen voor omzetgroei Groei van de onderliggende verkopen 
   behalen van de doelstelling 90%   (uitvoerend bestuurder: 40%,
   (tussen 0%-150%) Individuele verantwoordelijkheden voor  Group Chief Executive: 50%)    
    belangrijke bedrijfsdoelstellingen van    
    Unilever Individuele bijdrage aan Unilevers 
      ondernemingsstrategie
      (uitvoerend bestuurder: 20%,
      Group Chief Executive: 50%)

 Global Performance  Aandelen Toekenning: ongeveer 25%  Beschikbare vrije kasstroom als  Beschikbare vrije kasstroom (50%) 
 Share Plan   belangrijkste motor achter Unilevers
   Niveau van onvoorwaardelijk  aandeelhoudersrendement Groei van de onderliggende verkopen (50%)
   worden: 0-200%
   van toekenningsniveau Belangrijke groeidoelstellingen van belang 
    voor langetermijnwaardecreatie

 TSR long-term Aandelen Toekenning: ongeveer 60% TSR (Total Shareholder Return) in  Relatieve TSR 
 incentive plan   bovenste helft referentiegroep met 
   Niveau van onvoorwaardelijk  20 andere bedrijven
   worden: 0-200% 
   van toekenningsniveau

 Share matching plan Aandelen 25% van de betaalde  Belangen in lijn brengen met 
   kortetermijnbeloning die van aandeelhouders
   in ruil voor de uitgestelde
   ontvangst van 25% van de
   kortetermijnbeloning
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Een aanzienlijk deel van de totale beloning van de uitvoerend 
bestuurders is gekoppeld aan een aantal belangrijke prestatie-
maatstaven die in lijn zijn met de strategische en bedrijfsprioriteiten.

Afhankelijk van het prestatieniveau kan het variabele deel liggen 
tussen 0% en circa 70% van het totale beloningspakket (met 
uitzondering van pensioenen).

Het beloningsbeleid wordt regelmatig getoetst aan het beleid van 
andere multinationale ondernemingen in Europa om ervoor te 
zorgen dat het beloningspakket van de uitvoerend bestuurders 
competitief blijft.

Er wordt een vergelijking gemaakt met de beloningsregelingen 
voor andere senior managers binnen Unilever om een consistent 
intern beloningsbeleid te bewerkstelligen.

Basissalaris
De Remuneratiecommissie beoordeelt jaarlijks het basissalaris en 
neemt hierbij externe marktvergelijkingen in aanmerking in het 
licht van ondernemings- en individuele prestaties. 

Kortetermijnbeloning
De kortetermijnbeloning is erop gericht uitvoerend bestuurders te 
belonen voor het realiseren van doelstellingen met betrekking tot 
‘trading contribution’ (Unilevers voornaamste interne prestatie-
maatstaf voor toegevoegde economische waarde) en omzetgroei, 
evenals voor hun individuele bijdrage aan Unilevers strategie.

In 2006 was het maximum voor de Group Chief Executive 150% 
van het basissalaris. De maximale bonus wordt alleen toegekend 
in geval van uitzonderlijke prestaties. Het niveau voor andere 
uitvoerend bestuurders was in 2006 tussen 0% en 100% van 
het basissalaris.

De prestatiemaatstaven met betrekking tot de 
kortetermijnbeloning zijn: 

•  trading contribution: dit is Unilevers voornaamste interne 
prestatiemaatstaf voor het meten van toegevoegde econo-
mische waarde. Stijgingen weerspiegelen de gecombineerde 
invloed van omzetgroei, margeverbetering en toegenomen 
kapitaaleffi ciëntie. Deze maatstaf is afgestemd op onze doel-
stelling het rendement op geïnvesteerd kapitaal voortdurend 
te verbeteren en aandeelhouderswaarde te creëren;

•  groei van de onderliggende verkopen: deze maatstaf is gericht 
op de autonome groei van Unilevers omzet; en

•  individuele ondernemingsdoelstellingen: deze zijn afgestemd 
op de specifi eke verantwoordelijkheden van de betreffende 
uitvoerend bestuurder om bepaalde ondernemingsdoelstellingen 
te realiseren die de strategie ondersteunen. De individuele 
bijdragen worden getoetst aan ambitieuze maatstaven om 
objectiviteit en ‘stretch’ bij de beoordeling te garanderen.

Het behalen van de doelstellingen wordt beoordeeld aan 
het einde van elk boekjaar en de beloning wordt uitbetaald 
in de daaropvolgende maand maart. Een deel van de 
kortetermijnbeloning (25%) wordt aan de uitvoerend bestuurders 
uitgekeerd in de vorm van NV- en PLC-aandelen waaraan 
‘matching shares’ worden gekoppeld, zoals nader beschreven 
onder ‘Langetermijnbeloning’ hierna. 

Langetermijnbeloning 
In 2006 bestond de langetermijnbeloning voor uitvoerend 
bestuurders uit drie elementen, die worden toegekend in aandelen:

• Global Performance Share Plan; 
• TSR Long-Term Incentive Plan; en 
• Share Matching Plan (gekoppeld aan de kortetermijnbeloning).

Uitvoerend bestuurders zijn verplicht een aanzienlijk pakket 
aandelen Unilever aan te houden. Binnen vijf jaar na hun benoeming 
dienen zij een pakket aandelen te bezitten met een waarde van 
150% van hun basissalaris. Dit versterkt de relatie tussen de 
belangen van de uitvoerend bestuurders en die van de 
aandeelhouders. 

Global Performance Share Plan (GPSP)
Op basis van het GPSP worden jaarlijks voorwaardelijke rechten 
op aandelen NV en PLC toegekend aan uitvoerend bestuurders. 
Voor uitvoerend bestuurders zal de waarde van de voorwaardelijke 
aandelen per toekenning niet meer dan 50% van het basissalaris 
bedragen. Het aantal aandelen dat uiteindelijk wordt ontvangen 
aan het eind van de driejarige prestatieperiode, hangt samen met 
de mate waarin de doelstellingen zijn behaald. 
 
Het onvoorwaardelijk worden van de aandelen is gekoppeld aan 
de volgende prestatiemaatstaven: groei van de onderliggende 
verkopen (voor 50% van de toekenning) en de beschikbare vrije 
kasstroom (voor 50% van de toekenning). Dit zijn belangrijke 
prestatiemaatstaven in de externe verslaglegging van Unilever. 
Groei van de onderliggende verkopen is gericht op de autonome 
omzetgroei van Unilever. De beschikbare vrije kasstroom is 
een weergave van het omzetten van winst naar kasstroom en 
vormt derhalve een indicatie van economische waarde op de 
langere termijn. 

Voor beide maatstaven geldt een minimum- en maximumniveau 
en daaraan gerelateerde niveaus van onvoorwaardelijk worden. Elk 
jaar beoordeelt de Remuneratiecommissie de doelstellingen in het 
licht van marktomstandigheden en de interne fi nanciële planning. 
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Total Shareholder Return (TSR) Long-Term Incentive Plan
Dit plan is erop gericht uitvoerend bestuurders van Unilever 
te belonen voor het creëren van meer aandeelhouderswaarde 
in vergelijking met het gerealiseerde rendement van directe 
concurrenten. 

Op basis van dit plan worden jaarlijks voorwaardelijke rechten op 
NV- en PLC-aandelen toegekend aan uitvoerend bestuurders.

Het niveau van voorwaardelijke toekenning in 2006 is als volgt:

•  Group Chief Executive: NV- en PLC-aandelen met een 
gezamenlijke waarde van € 800 000; en

•  Andere uitvoerend bestuurders: NV- en PLC-aandelen met een 
gezamenlijke waarde van € 500 000.

Het onvoorwaardelijk worden van de aandelen is afhankelijk 
van Unilevers relatieve TSR-prestatie. TSR meet het rendement 
voor een aandeelhouder op basis van zowel de stijging van de 
aandelenkoers als het uitgekeerde dividend (onder de aanname dat 
dividenden opnieuw worden geïnvesteerd). Unilevers TSR-resultaat 
wordt vergeleken met een groep van concurrenten over een 
driejaarsperiode. De TSR-prestaties worden vergeleken op basis 
van één gemeenschappelijke valuta.

Er zullen geen aandelen onvoorwaardelijk worden wanneer 
Unilever zich op een lagere dan de 11e positie in de TSR-
referentiegroep bevindt, gemeten over de driejarige periode. 
Tussen 25% en 200% van de aandelen zal onvoorwaardelijk 
worden wanneer Unilever zich in de bovenste helft van de 
referentiegroep bevindt.

Share Matching Plan (gekoppeld aan de kortetermijnbeloning)
Het Share Matching Plan is erop gericht de gemeen schappelijke 
belangen van aandeelhouders en bestuurders te versterken 
en draagt bij aan het behouden van belangrijke bestuurders. 
Daarnaast draagt de voorwaarde om de aandelen minimaal 
drie jaar aan te houden bij aan het voorschrift aandelenkapitaal 
op te bouwen, zoals beschreven op pagina 31. 

Uitvoerend bestuurders ontvangen 25% van hun kortetermijn-
beloning in de vorm van NV- en PLC-aandelen. Deze aandelen 
worden gekoppeld aan een equivalent aantal matching shares. 
De matching shares worden na drie jaar onvoorwaardelijk 
eigendom, mits de betreffende initiële aandelen gedurende deze 
periode worden aangehouden en de uitvoerend bestuurder niet 
uit dienst is getreden of ontslagen. 

De Remuneratiecommissie is van mening dat verdere prestatie-
maatstaven met betrekking tot het onvoorwaardelijk worden van 
de matching shares niet nodig zijn, omdat het aantal aandelen 
direct is gekoppeld aan de kortetermijnbeloning (die weer 
afhankelijk is van het behalen van ambitieuze doelstellingen). 
Daarnaast wordt de koers van de aandelen NV en PLC gedurende 
de driejaarsperiode beïnvloed door de resultaten van Unilever, 
hetgeen de uiteindelijke waarde van de matching shares bij 
onvoorwaardelijk worden zal beïnvloeden.

Pensioen van uitvoerend bestuurders
De Remuneratiecommissie heeft besloten dat vanaf 2007 nieuwe 
uitvoerend bestuurders zullen vallen onder de (reguliere) pensioen-
regeling voor werknemers van hun betreffende thuisland. Uitvoerend 
bestuurders die zijn benoemd vóór 2007 hebben een pensioen 
dat neerkomt op tweederde van hun eindloon en betaalbaar 
is bij pensionering op 60-jarige leeftijd. Alleen voor uitvoerend 
bestuurders die vóór de beleidswijziging van 2005 zijn benoemd, 
geldt dat de kortetermijnbeloning tot een maximum van 20% 
van het basissalaris deel uitmaakt van de pensioengrondslag.

Sommige van onze uitvoerend bestuurders hebben als niet-
uitvoerend bestuurder zitting in het bestuur van een andere 
onderneming. Het beleid van Unilever is dat alle beloningen en 
vergoedingen voor dergelijke externe functies rechtstreeks aan 
Unilever worden betaald.

Opmerking bij de beloning van uitvoerend bestuurders 
in 2006
Basissalaris
In 2006 zijn de basissalarissen vergeleken met die van bestuurders 
in andere multinationale ondernemingen gevestigd in Europa, 
exclusief ondernemingen die actief zijn in de fi nanciële sector. 
De stijgingen voor 2006 zijn een gevolg van de veranderingen in 
marktniveaus en van individuele en ondernemingsprestaties. 
Het 2006-basissalaris van de uitvoerend bestuurders is hieronder 
weergegeven:
  
Werkzaam in het Verenigd Koninkrijk
Patrick Cescau  £ 972 500

Ralph Kugler  £ 587 500

Rudy Markham  £ 664 500

Werkzaam in Nederland
Kees van der Graaf  € 798 000

Kortetermijnbeloning
De kortetermijnbeloningen voor 2006 waren afhankelijk van het 
bereiken van de doelstellingen voor de groei van de onderliggende 
verkopen en ‘trading contribution’, in combinatie met individuele 
bijdragen aan de strategische ondernemingsdoelstellingen. De 
Commissie heeft de resultaten getoetst aan de doelstellingen en 
de uitbetaling van de kortetermijnbeloningen over 2006 vastgesteld. 

Langetermijnprestatiebeloningen
•  Global Performance Share Plan
  De prestatieperiode voor de eerste toekenning eindigt op 

31 december 2007. Derhalve zijn geen aandelen onvoorwaardelijk 
geworden in 2006. De tweede toekenning vond plaats in 2006 
voor de prestatieperiode 2006-2008.

• TSR-Plan
  De in 2003 voorwaardelijk toegekende aandelen zijn vervallen 

in 2006, omdat het onvoorwaardelijk worden van de toekenning 
was gebaseerd op de TSR-prestatie van Unilever (bij vaststelling 
van haar positie ten opzichte van de referentiegroep) over de 
periode van drie jaar, eindigend op 31 december 2005. Unilever 
nam voor deze periode de 14e plaats binnen de referentiegroep 
in, waardoor geen aandelen onvoorwaardelijk zijn geworden in 
maart 2006 en de aandelen zijn vervallen.

Verkort verslag van de Remuneratiecommissie (vervolg)

Financiële overzichten
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• Share Matching Plan 
  De matching shares die in 2003 voorwaardelijk werden 

toegekend, zijn in 2006 onvoorwaardelijk geworden, nadat aan 
de retentievoorwaarden was voldaan.

• Executive Share Options
  De in 2003 toegekende aandelenopties waren vanaf 2006 

uitoefenbaar. Aangezien de toekenning in 2003 was gebaseerd 
op Unilevers groei van de winst per aandeel, waren aan de 
opties op het moment van onvoorwaardelijk worden verder 
geen voorwaarden verbonden.

Pensioenen
Op 31 december 2006 is in Nederland de basis voor de (reguliere) 
pensioenregeling veranderd van een eindloonregeling naar een 
middelloonregeling. Dit had een kleine impact op het opgebouwde 
pensioen van de in Nederland werkzame uitvoerend bestuurder. 
Individuele bijdragen die zijn betaald door uitvoerend bestuurders 
in het Verenigd Koninkrijk, zijn gedurende 2006 – in lijn met de 
toegepaste methode voor andere in het Verenigd Koninkrijk 
werkzame werknemers – nu betaald door middel van een regeling 
om de individuele bijdragen te verrekenen met het salaris.

Niet-uitvoerend bestuurders
De niet-uitvoerend bestuurders ontvangen een beloning van zowel 
NV als PLC. Met betrekking tot hun werkzaamheden als niet-
uitvoerend bestuurder ontvangen zij geen andere beloning van NV 
of PLC, zoals een kortetermijnbeloning of een vergoeding op basis 
van aandelen of pensioenaanspraken.

De hoogte van de beloning weerspiegelt de mate van hun 
betrokkenheid en bijdrage aan de ondernemingen. In 2006 is het 
beloningsniveau verhoogd, omdat uit een analyse van vergelijkbare 
ondernemingen bleek dat de beloningsniveaus van Unilever niet 
competitief waren. De Remuneratiecommissie is van mening 
dat de hoogte van de beloning redelijk is, gegeven de 
verantwoordelijkheden van niet-uitvoerend bestuurders en de 
noodzakelijkheid tot het aantrekken en behouden van niet-
uitvoerend bestuurders van het juiste kaliber. 

De hoogte van de huidige beloningen is:

 Beloning betaald Beloning betaald
Niet-uitvoerende functie door PLC door NV

Voorzitter £ 175 000 € 255 000

Senior Independent Director £ 45 000 € 65 000

Voorzitter Auditcommissie  £ 38 000 € 55 000

Voorzitters overige commissies £ 35 000 € 50 000

Overige niet-uitvoerend bestuurders £ 31 000 € 45 000

Een aanvullende vergoeding van £ 5 000 per bijeenkomst wordt betaald aan niet-
uitvoerend bestuurders die voor de bijeenkomsten moeten reizen van buiten Europa. 

TSR-resultaten over vijf jaar 
Waardegroei van een hypothetisch aandelenbezit van £ 100 over vijf jaar 
Vergelijking met FTSE 100 op basis van gemiddelde koersen over 
30 handelsdagen

Waardegroei van een hypothetische investering over vijf jaar 
Vergelijking met AEX op basis van gemiddelde koersen over
30 dagen

Overige punten
Prestaties Unilever-aandelen ten opzichte van breed 
samengestelde beursindexen
Op basis van de Companies Act 1985 (Schedule 7A) in het Verenigd 
Koninkrijk zijn wij verplicht de prestaties van Unilever-aandelen, 
gebaseerd op Total Shareholder Return, over de laatste vijf jaar 
ten opzichte van een breed samengestelde beursindex te tonen. 
De Remuneratiecommissie heeft besloten de prestaties van Unilever 
ten opzichte van twee beursindexen te tonen, namelijk de FTSE 100-
index in Londen en de Euronext AEX-index in Amsterdam, omdat 
dit de meest gehanteerde indexen zijn in het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland, waar we onze voornaamste noteringen hebben.
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Individuele beloning van uitvoerend bestuurders 
De volgende tabel geeft details over de in 2006 ontvangen individuele beloning (inclusief de waarde van onvoorwaardelijk
geworden matching shares en uitgeoefende opties) van elke uitvoerend bestuurder.

      Overige inkomsten van 
      langetermijnprestatiebeloningen en 
     Jaarlijkse emolumenten 2006 het uitoefenen van opties in 2006

     Vergoeding Ver-       Totaal- Totaal-
    Basis- en overige goedingen  Totaal Totaal Winst op Matching  generaal generaal
    salaris betalingen(1) in natura(2) Bonus(3) 2006 2005 opties shares TSR/LTIP 2006 2005
Naam en land waarin werkzaam ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000 ‘000

Huidige uitvoerend bestuurders

Patrick Cescau(4) (UK) € 1 426 € 109 € 51 € 1 141 € 2 727 € 2 544 – € 213 – € 2 940 € 2 742
    [£ 973] [£ 74] [£ 35] [£ 778] [£ 1 860] [£ 1 738]  [£ 145]   [£ 2 005] [£ 1 873]

Kees van der Graaf (NL) € 798 € 14 € 23 € 367 € 1 202 € 1 119 – € 85 – € 1 287 € 1 173
    [£ 544] [£ 9] [£ 16] [£ 250] [£ 819] [£ 765]  [£ 58]  [£ 877] [£ 802]

Ralph Kugler (UK) € 862 € 27 € 10 € 414 € 1 313 € 817 – € 101 – € 1 414 € 827
    [£ 588] [£ 18] [£ 7] [£ 282] [£ 895] [£ 559]  [£ 69]  [£ 964] [£ 563]

Rudy Markham (UK) € 975 € 28 € 27 € 487 € 1 517 € 1 425 € 427(5) € 167 – € 2 111 € 1 610
    [£ 665] [£ 19] [£ 19] [£ 332] [£ 1 035] [£ 975] [£ 291] [£ 114]  [£ 1 440] [£ 1 101]

Betalingen aan voormalige uitvoerend bestuurders

Antony Burgmans (NL) jan.-mei  € 674   € 674     € 674 
     [£ 459]   [£ 459]     [£ 459]

André van Heemstra (NL) jan.  € 61   € 61     € 61 
     [£ 41]   [£ 41]     [£ 41]

(1)   Bestaande uit: autovergoeding, ‘blind trust fees’, compensatie voor het verlies in netto-inkomen als gevolg van het feit dat een deel van het inkomen in Nederland moest 
worden betaald, vergoeding representatiekosten, vergoeding voor chauffeurskosten en werkgeverscontributie aan de spaarregeling in Nederland. Alle vergoedingen zijn 
belastbaar in het land waarin woonachtig, behalve de vergoeding representatiekosten die in Nederland vrij is van belastingen. Omvat ook betalingen aan Antony Burgmans 
en André van Heemstra op basis van contractuele verplichtingen.

(2)  Bestaande uit: waarde van zakenauto, ziektekostenverzekering, privégebruik van een auto met chauffeur en huisvesting (voor zakelijk gebruik) in plaats van hotelkosten. 
Bevat vergoedingen in natura die belastbaar zijn in het land waarin woonachtig. Aanvullend vergoedt Unilever de reiskosten van partners van uitvoerend bestuurders 
wanneer zij voor zakelijke doeleinden gezamenlijk reizen. Deze vergoeding bedraagt maximaal 5% van het basissalaris en bedroeg in 2006 in totaal € 206 083 (inclusief 
te betalen belastingen).

(3)  Kortetermijnbeloning 2006 bestaande uit het contante element alsmede het element betaald in aandelen Unilever N.V. en PLC. Over de in aandelen uitbetaalde 
kortetermijnbeloning is iedere uitvoerend bestuurder voorwaardelijk een evenredig aantal matching shares toegekend. 

(4) Group Chief Executive.
(5) Bij optie-uitoefening alle aandelen gekocht en aangehouden.

Alle bedragen zijn omgerekend in euro’s op basis van de volgende wisselkoers: € 1 = £ 0,6818 (2005: € 1 = £ 0,6837).

De Verkorte Jaarrekening is goedgekeurd door de raden van bestuur op 6 maart 2007.
 
A Burgmans P Cescau
Voorzitter  Group Chief Executive

Verkort verslag van de Remuneratiecommissie (vervolg)

Financiële overzichten



Unilever Jaaroverzicht 2006 35

Aandeelhoudersinformatie
Financiële kalender en adressen

Jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders

NV 10.30 uur, 15 mei 2007, Rotterdam

PLC 11.00 uur, 16 mei 2007, Londen

Aankondiging van resultaten

Eerste kwartaal   3 mei 2007 Derde kwartaal  1 november 2007 
Eerste halfjaar   2 augustus 2007 Gehele jaar  7 februari 2008

Dividenden op gewone aandelen

Slotdividend voor 2006 – aangekondigd op 8 februari 2007 en vast te stellen op 15 mei 2007 voor NV en op 16 mei 2007 voor PLC

         Ex-dividend-  Registratie-  
         datum  datum  Betaaldatum

NV   17 mei 2007 21 mei 2007 21 juni 2007
PLC   23 mei 2007 25 mei 2007 21 juni 2007
NV – New York Registry Shares 17 mei 2007  21 mei 2007 21 juni 2007
PLC – American Depositary Receipts 23 mei 2007 25 mei 2007  21 juni 2007

Interim-dividend voor 2007 – aan te kondigen op 1 november 2007

         Ex-dividend-  Registratie-  
         datum  datum  Betaaldatum

NV   2 november 2007 6 november 2007 5 december 2007
PLC    7 november 2007  9 november 2007 5 december 2007
NV – New York Registry Shares  2 november 2007 6 november 2007 5 december 2007
PLC – American Depositary Receipts 7 november 2007  9 november 2007 5 december 2007

Cumulatief-preferente aandelen NV

       Datum   Ex-dividend-  Registratie-
       aankondiging  datum  datum  Betaaldatum

4%   7 december 2007 10 december 2007 12 december 2007 2 januari 2008
6% en 7%  7 september 2007 10 september 2007 12 september 2007 1 oktober 2007

Unilever N.V.
Investor Relations Department
Weena 455, Postbus 760
3000 DK Rotterdam
Nederland

Telefoon +44 (0)20 7822 6830
Telefax +44 (0)20 7822 5754

Unilever PLC
Investor Relations Department
PO Box 68, Unilever House
100 Victoria Embankment 
Londen EC4P 4BQ
Verenigd Koninkrijk

Telefoon +44 (0)20 7822 6830
Telefax +44 (0)20 7822 5754

Unilever United States, Inc.
Investor Relations Department
700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs
NJ 07632
Verenigde Staten

Telefoon +1 (0)201 894 2615
Telefax +1 (0)201 894 2222

Adresgegevens
Rotterdam  Londen New York

Vragen kunnen ook elektronisch worden gesteld via www.unilever.com/contactus.

Unilever-website
Aandeelhouders worden van harte uitgenodigd onze website www.unilever.com te bezoeken waar veel informatie over de Unilever-groep te 
vinden is. Voor beleggers is er een speciale sectie: www.unilever.com/investorcentre. 
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Aandeelhoudersinformatie (vervolg)

Elektronische communicatie
Aandeelhouders van Unilever PLC kunnen ervoor kiezen geen 
gedrukte exemplaren te ontvangen van het Jaaroverzicht en van de 
overige informatie voor aandeelhouders, maar in plaats daarvan per 
e-mail te worden geattendeerd op de online-versie van deze 
documenten op onze website. Bezoek voor registratie of meer 
informatie www.unilever.com/shareholderservices en kies de 
‘e-communication’-optie.

NV-aandeelhouders die deelnemen in het Communicatiekanaal 
Aandeelhouders kunnen elektronisch een gevolmachtigde 
benoemen om namens hen te stemmen in de jaarlijkse algemene 
vergadering van aandeelhouders in 2007.

Herinvesteren van dividend
De aandeelhouders van Unilever N.V. en PLC hebben de mogelijkheid 
hun cashdividend te herinvesteren in aandelen van deze 
ondernemingen.

Aandeelhouders in Unilever N.V. die hun (certifi caten van) gewone 
aandelen houden in Euroclear Nederland via een toegelaten instelling 
van Euronext Amsterdam, kunnen deelnemen aan een regeling voor 
het herinvesteren van dividend aangeboden en geadministreerd door 
ABN AMRO Bank N.V. Meer informatie over deze regeling kunt u 
vinden onder ‘Dividends’ op onze website www.unilever.com 
of u kunt contact opnemen met ABN AMRO Bank N.V. op 
+31 (0)76 57 99 600.

Aandeelhouders in Unilever PLC kunnen herinvesteren in aandelen 
van de onderneming tegen een lage provisie door middel van een 
regeling voor het herinvesteren van dividend die wordt geadministreerd 
door de bewaarder, Computershare Investor Services PLC. Meer 
informatie over deze regeling kunt u vinden onder ‘Dividends’ op 
onze website www.unilever.com of u kunt contact opnemen met 
Computershare Investor Services op +44 (0)870 600 3977.

Houders van Unilever N.V. New York Registry Shares of Unilever PLC 
ADR’s kunnen via Citibank, N.A. een International Direct Investment 
Plan-rekening openen om te profi teren van lagere provisie- en 
additionele kosten bij het herinvesteren van hun cashdividend in 
New York Registry Shares of ADR’s. Voor meer informatie over 
het International Direct Investment Plan kunt u contact opnemen met 
IDI Plan, Citibank, N.A., PO Box 43077, Providence, RI 02940-3077, VS, 
of door het gratis nummer 888 502 6356 (alleen binnen de VS) of 
nummer +1 816 843 4281 (buiten de VS) te bellen.

Aankondigingen kwartaalresultaten
Deze zijn beschikbaar op onze website www.unilever.com/
investorcentre in het Engels met bedragen in euro’s, ponden 
sterling en US dollars. In het Nederlands zijn ze beschikbaar op 
www.unilever.nl/onsbedrijf/beleggers.

Belastingheffi ng op vermogenswinst in het Verenigd 
Koninkrijk
De marktwaarde van gewone aandelen PLC van 31/9p zou op 
31 maart 1982 34,58p per aandeel zijn geweest. Sinds 1982 zijn 
de gewone aandelen van PLC tweemaal gesplitst en tweemaal ge-
consolideerd. De eerste keer per 26 juni 1987, toen de aandelen van 
25p werden gesplitst in vijf aandelen van elk 5p. De tweede keer per 
13 oktober 1997, toen de aandelen van 5p werden gesplitst in vier 
aandelen van elk 1,25p. De derde keer werden de aandelen per 
10 mei 1999 geconsolideerd door iedere 112 aandelen van elk 1,25p 
te vervangen door 100 aandelen van elk 1,4p. De laatste keer 
werden de aandelen per 22 mei 2006 geconsolideerd door iedere 
20 aandelen van 1,4p te vervangen door 9 aandelen van 31/9p elk. 

Notering van aandelen
Aandelen en certifi caten van aandelen in Unilever N.V. zijn 
genoteerd aan Euronext Amsterdam en als New York Registry 
Shares aan de New York Stock Exchange. De gewone aandelen, 
de certifi caten van aandelen en de New York Registry Shares zijn 
1:1 uitwisselbaar. (Certifi caten van) cumulatief-preferente aandelen 
Unilever N.V. zijn alleen genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Aandelen in Unilever PLC zijn genoteerd aan de London Stock 
Exchange en, als American Depositary Receipts, aan de New York 
Stock Exchange. Elke ADR vertegenwoordigt 1 onderliggend 
gewoon aandeel PLC.

Meer informatie over onze aandelen is te vinden in het Investor 
Centre op www.unilever.com. 

Vragenformulier aandeelhouders
We stellen uw mening over ons Jaaroverzicht zeer op prijs, 
evenals uw reactie op ons gebruik van internet om met 
aandeelhouders te communiceren en op onze ‘Unilever 
Shareholders Services’. Een vragen formulier in het Engels 
is beschikbaar op onze website www.unilever.com/
shareholderquestionnaire. Indien u een gedrukt exemplaar 
van het vragenformulier wenst te ontvangen, kunt u zich 
schriftelijk wenden tot Unilever PLC, Global Communications 
Department (Shareholder Questionnaire), PO Box 68, Unilever 
House, 100 Victoria Embankment, Londen EC4P 4BQ, 
Verenigd Koninkrijk.

Aandelenregistratie
Nederland
N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam

Telefoon +31 (0)20 522 2555
Telefax +31 (0)20 522 2500
E-mail registers@ant-trust.nl

Verenigd Koninkrijk
Computershare Investor Services PLC
PO Box 82
The Pavilions
Bridgwater Road
Bristol BS99 7NH

Telefoon +44 (0)870 600 3977
Telefax +44 (0)870 703 6119
Website www.unilever.com/shareholderservices
E-mail web.queries@computershare.co.uk

Verenigde Staten
Citibank Shareholder Services
PO Box 43077
Providence RI 02940-3077

Telefoon (in de VS) 888 502 6356 (gratis) 
Telefoon (buiten de VS) +1 816 843 4281
Website www.citibank.com/adr
E-mail citibank@shareholders-online.com

A
andeelhoudersinform

atie

www.unilever.com/investorcentre
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De twee moedermaatschappijen, Unilever N.V. (NV) en 
Unilever PLC (PLC), samen met hun groepsmaatschappijen, 
treden op als één onderneming (de Unilever-groep, ook 
aangeduid als Unilever of de Groep). Dit Jaaroverzicht 
behandelt daarom de bedrijfsactiviteiten en de resultaten 
van de Unilever-groep als geheel. Het Unilever Jaaroverzicht, 
en het Jaarverslag en Jaarrekening worden geproduceerd in 
het Nederlands en het Engels. 

De cursief gedrukte merknamen in dit Jaaroverzicht zijn 
handelsmerken waarvan bedrijven in de Unilever-groep 
eigenaar of licentiehouder zijn.

De euro is de belangrijkste rapporteringsvaluta van 
Unilever. De cijfers in dit Jaaroverzicht zijn weergegeven 
in euro’s met voor het gemak een omrekening naar 
ponden sterling en US dollars. 

In de toelichting op de pagina’s 14 tot en met 19 wordt 
de ‘groei van de verkopen’ weergegeven op onderliggende 
basis tegen constante wisselkoersen en exclusief het effect 
van acquisities en desinvesteringen. Meer informatie is te 
vinden op onze website www.unilever.com/investorcentre.

Het begrip ‘aandelen’ dat in dit document wordt gebruikt 
voor aandelen uitgegeven door Unilever N.V. omvat tevens 
de certifi caten van aandelen uitgegeven door Stichting 
Administratiekantoor Unilever N.V., tenzij uit de context 
blijkt dat dit anders is of indien op basis van de context 
blijkt dat dit niet het geval is. De bij het opmaken van dit 
Jaaroverzicht gebruikte wisselkoersen worden vermeld 
op pagina 27.

Waarschuwing
Dit document kan toekomstgerichte uitspraken bevatten 
(zoals ook bedoeld in de ‘Private Securities Litigation 
Reform Act 1995’ in de Verenigde Staten). Uitspraken 
met termen als ‘verwacht’, ‘voorziet’, ‘heeft het voornemen’ 
of de negatieve equivalenten van deze termen en 
andere gelijksoortige uitdrukkingen over toekomstige 
ontwikkelingen en resultaten, inclusief fi nanciële 
doelstellingen tot 2010, en hun negatieve equivalenten 
zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte uitspraken 
aan te duiden. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn 
gebaseerd op actuele verwachtingen en aannames over 
verwachte ontwikkelingen en andere factoren die van 
invloed kunnen zijn op de Groep. Het zijn geen historische 
feiten, noch zijn het garanties voor toekomstige prestaties. 
Doordat deze toekomstgerichte uitspraken risico’s en 
onzekerheden bevatten, zijn er belangrijke factoren die de 
uiteindelijke resultaten wezenlijk kunnen doen afwijken 
van de resultaten zoals weergegeven of gesuggereerd 
door deze toekomstgerichte uitspraken. Deze zijn onder 
andere: prijs- en andere vormen van concurrentie; 
consumptieniveaus; kosten; ons vermogen goede 
contacten te onderhouden met belangrijke afnemers en 
leveranciers; valutakoersen; rentetarieven; ons vermogen 
acquisities te integreren en geplande desinvesteringen af 
te ronden; fysieke risico’s; milieurisico’s; ons vermogen 
fi scale, juridische en andere zaken op het gebied van 
regelgeving te beheersen en uitstaande zaken af te 
handelen zonder schattingen te overschrijden; 
wetgevings-, fi scale en andere ontwikkelingen op het 
gebied van regelgeving, alsmede politieke, economische 
en sociale omstandigheden in de geografi sche markten 

waarin de Groep opereert en nieuwe of gewijzigde 
prioriteiten van de raden van bestuur. Nadere bijzonder-
heden omtrent mogelijke risico’s en onzekerheden die 
van invloed kunnen zijn op de Groep, zijn vermeld in 
de documenten die de Groep heeft gedeponeerd bij 
Euronext Amsterdam, de London Stock Exchange en 
de Securities and Exchange Commission in de Verenigde 
Staten, waaronder het Jaarverslag en Jaarrekening op 
Form 20-F. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden 
alleen op de datum van dit document. Met uitzondering 
van verplichtingen op basis van wet- en regelgeving, wijst 
de Groep uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis 
af om publiekelijk enige herziening of aanpassing bekend 
te maken ten aanzien van toekomstgerichte uitspraken 
die hierin zijn opgenomen teneinde tot uitdrukking te 
brengen dat er sprake is van enige wijziging in de 
verwachtingen van de Groep met betrekking tot deze 
uitspraken of enige wijziging in de gebeurtenissen, 
condities of omstandigheden waarop deze uitspraken 
zijn gebaseerd.

Dit document is niet in overeenstemming met algemeen 
aanvaarde grondslagen in de VS (US GAAP) en dient 
derhalve niet als zodanig geïnterpreteerd te worden. Het 
Jaarverslag van de onderneming op Form 20-F voor 2006 
wordt afzonderlijk gedeponeerd bij de US Securities and 
Exchange Commission en is beschikbaar op onze website 
www.unilever.com. Bovendien kunt u gratis een gedrukt 
exemplaar van het Jaarverslag op Form 20-F aanvragen 
via Unilever United States, Inc., Investor Relations 
Department, 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
NJ 07632, Verenigde Staten.
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