
 

VOLMACHT 

 

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “AvA”) van Unilever N.V. te houden 

op woensdag 26 april 2017 om 13.30 uur in het World Trade Center, Rotterdam Hall, Beursplein 37 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)  

 

 ……………………………….6% cumulatief preferente onderaandelen van EUR 42,857 (ISIN Code NL 388742) 

 

 ………………………………………..7% cumulatief preferente aandelen van EUR 428,57 (ISIN Code NL 388726) 

 

 …………………………………..certificaten van 7% cumulatief preferente onderaandelen van EUR 42,857  

    (ISIN Code NL 388684) 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

voeren en stem uit te brengen op de agendapunten overeenkomstig onderstaande instructies. 

 

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

**  U wordt verzocht het aantal 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 Behandeling van het Jaarverslag over het boekjaar 2016.  N.V.T. N.V.T. N.V.T. 

2 Vaststelling van de Jaarrekening en bestemming van de winst over het boekjaar 2016.    

3 Decharge van de in dienst zijnde uitvoerend bestuurders gedurende het boekjaar 2016 in de uitvoering 

van hun taken. 

   

4 Decharge van de in dienst zijnde niet-uitvoerend bestuurders gedurende het boekjaar 2016 in de 

uitvoering van hun taken. 

   

5 Goedkeuring van het Remuneratiebeleid voor bestuurders.    

6 Goedkeuring van het Unilever Aandelen Plan 2017.    

7 Herbenoeming van N S Andersen tot niet-uitvoerend bestuurder.    

8 Herbenoeming van L M Cha tot niet-uitvoerend bestuurder.    

9 Herbenoeming van V Colao tot niet-uitvoerend bestuurder.    

10 Herbenoeming van dr M Dekkers tot niet-uitvoerend bestuurder.    

11 Herbenoeming van A M Fudge tot niet-uitvoerend bestuurder.    

12 Herbenoeming van dr J Hartmann tot niet-uitvoerend bestuurder.     

13 Herbenoeming van M Ma tot niet-uitvoerend bestuurder.    

14 Herbenoeming van S Masiyiwa tot niet-uitvoerend bestuurder.    

15 Herbenoeming van professor Y Moon tot niet-uitvoerend bestuurder.    

16 Herbenoeming van G Pitkethly tot uitvoerend bestuurder.    

17 Herbenoeming van P G J M Polman tot uitvoerend bestuurder.    

18 Herbenoeming van J Rishton tot niet-uitvoerend bestuurder.    

19 Herbenoeming van F Sijbesma tot niet-uitvoerend bestuurder.    

20 Benoeming van KPMG als de externe accountant belast met het onderzoek van de Jaarrekening over 

het boekjaar 2017. 

   

21 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen.    

22 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen en certificaten daarvan in het kapitaal 

van de vennootschap. 

   

23 Vermindering van het aandelenkapitaal middels intrekking van aandelen en certificaten daarvan 

gehouden in het eigen kapitaal van de vennootschap. 

 

   

 

…………………………………….    ……………………………………. 

(handtekening)      (datum en plaats) 

 

U wordt verzocht dit formulier, inclusief een kopie van uw toegangsbewijs, vóór 19 april 2017 om 17.30 uur te sturen naar 

ABN AMRO Bank N.V. , Corporate Broking, Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam of per e-mail naar 

corporate.broking@nl.abnamro.com 

mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com

