
 

 

VOLMACHT 

 

voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “BAvA”) van Unilever N.V. te 

houden op donderdag 25 oktober 2018 om 11.30 uur* op het hoofdkantoor van Unilever N.V., Weena 

455 in Rotterdam. 

 

De ondergetekende, 

 

..…………………………………………………………………………………………………………. (naam)** 

…..…………………………………………………………………………………...…..…………………………

….……………………………………………………………………………….....…………..………… (adres) 

….…………………………………………………………………………............... (postcode en woonplaats) 

….………………..………………………………………………………………. (naam vertegenwoordiger)** 

……………………………………..…………………………………………… (functie vertegenwoordiger)** 

 

hierna te noemen "Ondergetekende", handelend in zijn hoedanigheid van houder van****: 

 

 …………………………………certificaten van gewone aandelen van EUR 0,16 (ISIN Code NL 009355) 

 

 ....................................................................... gewone aandelen van EUR 0,16 (ISIN Code NL 388619)  

 

in Unilever N.V., verklaart hierbij volmacht te verlenen aan: 

 

……..……………..………………………………………………………….……………………… (naam)***** 

……………………………………………………………………………..………………………………………..

...…………………………………………………………………………..……………………………… (adres) 

……………………………………………………………………………………….. (postcode en woonplaats) 

 

om Ondergetekende te vertegenwoordigen op de BAvA en aldaar namens Ondergetekende het woord 

te voeren en stem uit te brengen op het agendapunt overeenkomstig onderstaande instructie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Of zo snel mogelijk daarna zodra de vergadering van de houders van certificaten van gewone aandelen in Unilever N.V. 

uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. is gesloten 

**  Indien u optreedt als vertegenwoordiger van een instelling/onderneming dan wordt u verzocht de naam hiervan in te vullen 

***  Indien u optreedt als vertegenwoordiger van een instelling/onderneming dan wordt u verzocht uw gegevens in te vullen 

****  U wordt verzocht het aantal certificaten van gewone aandelen en/of het aantal gewone aandelen in te vullen zoals vermeld 

op uw toegangsbewijs 

*****  U wordt verzocht 'de Notaris’ in te vullen als u geen voorkeur heeft voor een vertegenwoordiger. Een notaris van Mr M.J. 

Meijer c.s. Notarissen te Amsterdam zal stem uitbrengen overeenkomstig uw instructies. 



 

 

Nr. Agenda punt Voor Tegen Onthouding 

1 Goedkeuring van Simplificatie     

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

(handtekening)      (datum en plaats) 

 

 

U wordt verzocht dit formulier, inclusief een kopie van uw toegangsbewijs, vóór 18 oktober 2018 om 

17.30 uur te zenden naar ABN AMRO Bank N.V., Corporate Broking, Postbus 283 (HQ7212), 1000 EA 

Amsterdam of per e-mail naar corporate.broking@nl.abnamro.com 

mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com

