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Geachte aandeelhouder,

Met veel genoegen doe ik u de Aankondiging voor de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Unilever N.V. (‘NV AvA’)toekomen. De vergadering 
zal worden gehouden op donderdag 30 april 2020 in 
het World Trade Center, Beursplein 37 te Rotterdam  
en zal beginnen om 10.00 uur.

Tijdens de NV AvA zal onze CEO, Alan Jope, verslag doen 
van de vorderingen van onze onderneming in 2019. Na 
deze presentatie volgt een uitgebreide Q&A-sessie over 
alle geagendeerde onderwerpen, alvorens we overgaan 
tot de stemming over de voorgestelde besluiten. De 
besluiten die ter stemming aan u worden voorgelegd, 
zullen u bekend voorkomen en worden nader uitgelegd 
in de toelichting bij deze Aankondiging.

De Raad van Bestuur is van mening dat de 
agendapunten in het belang zijn van zowel Unilever 
N.V. als alle aandeelhouders. De Raad van Bestuur 
is dan ook unaniem in zijn aanbeveling om vóór 
de agendapunten te stemmen, zoals de leden van 
de Raad van Bestuur tevens zelf van plan zijn met 
betrekking tot de door hen gehouden aandelen.

In november 2019 hebben we bekendgemaakt dat 
Marijn Dekkers ervoor heeft gekozen om terug te 
treden als Voorzitter van de Raad van Bestuur om zich 
te richten op andere zakelijke verantwoordelijkheden. 
Ik was vereerd dat ik gevraagd werd om het 
voorzitterschap van Unilever op me te nemen en ik heb 
sindsdien de samenwerking voortgezet met de Raad 
van Bestuur en het Unilever Leadership Executive.

Alle bestuurders zullen dit jaar tijdens de NV AvA 
aftreden en zich kandidaat stellen voor herbenoeming, 
met uitzondering van Marijn Dekkers. Ik wil Marijn 
bedanken voor zijn bijdrage als Voorzitter van de Raad 

van Bestuur en niet-uitvoerend bestuurder. Zijn ervaring 
was van onschatbare waarde voor de Raad van Bestuur 
tijdens zijn vier-jarige termijn. Ook voor de business 
was hij een grote bron van advies en begeleiding. Wij 
wensen hem het allerbeste.   

De NV AvA is een belangrijke gelegenheid voor 
aandeelhouders om hun mening kenbaar te maken 
door vragen te stellen over alle hiervoor genoemde 
punten en over andere onderwerpen die relevant zijn 
voor onze onderneming en de agendapunten.

Indien u er zeker van wilt zijn dat uw vragen zo 
volledig mogelijk worden beantwoord in de NV AvA, 
is het raadzaam om deze van tevoren in te dienen. 
Vanzelfsprekend kunt u mij ook te allen tijde aanschrijven 
als u dat wenst. Ook kunt u voor een antwoord op uw 
vraag kijken op onze website www.unilever.com.

Bij deze brief treft u de Aankondiging voor de NV 
AvA aan, tezamen met de toelichting hierop. Onze 
jaarstukken voor 2019 zijn beschikbaar op onze 
website www.unilever.com/ara.

Als u uw stemmen elektronisch wilt uitbrengen, dient u 
dit uiterlijk op donderdag 23 april 2020 om 17.30 uur te 
doen. Zie pagina 7 van deze Aankondiging voor meer 
informatie. Alle stemmen zijn belangrijk voor ons en ik 
wil er bij u op aandringen uw stem uit te brengen.

Hoogachtend,

 
Nils Andersen
Voorzitter 

Nils Andersen

Unilever N.V.
Statutaire zetel Rotterdam. Nummer Handelsregister: 24051830
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De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(‘AvA’) van Unilever N.V. (de ‘Vennootschap’) zal worden 
gehouden op donderdag 30 april 2020 om 10.00 uur in het 
World Trade Center, Beursplein 37 in Rotterdam.

Agenda
1.  Behandeling van het Unilever Jaarverslag en de 

Jaarrekening 2019 van de Raad van Bestuur. a

2.  Vaststelling van de jaarrekening  en bestemming van de 
winst over het boekjaar 2019. b

3.  Overwegen en, indien geschikt geacht, goedkeuren van het 
Remuneratieverslag. c

4.  Decharge van de uitvoerend bestuurders.

5.  Decharge van de niet-uitvoerend bestuurders.

6.  Herbenoeming van de heer N. Andersen tot niet-uitvoerend 
bestuurder.

7.  Herbenoeming van mevrouw L. Cha tot niet-uitvoerend 
bestuurder.

8.  Herbenoeming van de heer V. Colao tot niet-uitvoerend 
bestuurder.

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

10.  Herbenoeming van de heer A. Jope tot uitvoerend 
bestuurder.

11.  Herbenoeming van mevrouw A. Jung tot niet-uitvoerend 
bestuurder.

12.  Herbenoeming van mevrouw S. Kilsby tot niet-uitvoerend 
bestuurder.

13.  Herbenoeming van de heer S. Masiyiwa tot niet-uitvoerend 
bestuurder.

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

15.  Herbenoeming van de heer G. Pitkethly tot uitvoerend 
bestuurder.

16.  Herbenoeming van de heer J. Rishton tot niet-uitvoerend 
bestuurder.

17.  Herbenoeming van de heer F. Sijbesma tot niet-uitvoerend 
bestuurder.

18.  Benoeming van de externe accountant belast met het 
onderzoek van de Jaarrekening voor het boekjaar 2020.

19.  Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan 
tot de uitgifte van aandelen in het aandelenkapitaal van 
de Vennootschap.

20.  Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan 
voor het beperken of uitsluiten van de aan aandeelhouders 
toekomende voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen 
voor algemene bedrijfsdoeleinden. 

21.  Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd 
orgaan voor het beperken of uitsluiten van de aan 
aandeelhouders toekomende voorkeursrechten bij uitgifte 
van aandelen voor overnamedoeleinden of specifieke 
kapitaalinvesteringsdoeleinden.

22.  Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van 
gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

23.  Vermindering van het aandelenkapitaal met betrekking 
tot gewone aandelen gehouden door de Vennootschap in 
haar eigen aandelenkapitaal.

a.  Agendapunt 1 wordt niet ter stemming voorgelegd. Op alle 
andere agendapunten kan worden gestemd.

b.  De Jaarrekening over het boekjaar 2019 in de zin van 
artikel 2:361 van het Burgerlijk Wetboek omvat de 
financiële overzichten (‘Financial Statements’), alsmede de 
gecontroleerde informatie in het Remuneratieverslag, op 
de pagina’s 66 tot en met 72 van het Unilever Jaarverslag 
en de Jaarrekening 2019.

c.  Agendapunt 3 is een raadgevende stem om het 
Remuneratieverslag op pagina 60 tot en met 77 van het 
Unilever Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 goed te 
keuren.

De besluiten 6 tot en met 17, indien aangenomen, treden 
alleen in werking indien een soortgelijk besluit (zoals 
uiteengezet in de Aankondiging voor de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van Unilever PLC die op 29 
april 2020 (of latere datum) in Londen, Verenigd Koninkrijk, 
wordt gehouden) wordt goedgekeurd door aandeelhouders 
van Unilever PLC.

Alle documenten voor de AvA, waaronder het Unilever 
Jaarverslag en de Jaarrekening 2019, zijn beschikbaar op   
www.unilever.com/ara.

Exemplaren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap  
en via ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’), telefoonnummer  
020 383 5454, e-mail: ava@nl.abnamro.com

Unilever N.V. Aankondiging van de Jaarlijkse  
Algemene Vergadering 2020
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Agendapunt 1 (niet ter stemming)
Behandeling van het Unilever Jaarverslag en de  
Jaarrekening 2019  
Bij de behandeling van dit agendapunt zal één vraag- en 
antwoordsessie worden gehouden over alle onderwerpen  
van deze vergadering.

Agendapunt 2
Vaststelling van de Jaarrekening en bestemming van de winst 
over het boekjaar 2019 
Voorgesteld wordt:

i  de door de Raad van Bestuur opgemaakte Jaarrekening 
2019 vast te stellen; en

ii  de winst van €1.015 miljoen over het boekjaar 2019 toe 
te voegen aan de balanspost ‘in het bedrijf behouden 
winst’ zoals beschreven op pagina 148 van het Unilever 
Jaarverslag en de Jaarrekening 2019.

Gedurende 2019 werd €2.352 miljoen uitgekeerd als dividend 
op de gewone aandelen.

Agendapunt 3
Overwegen en, indien geschikt geacht, goedkeuren van het 
Remuneratieverslag 
Agendapunt 3 is een raadgevende stem om het 
Remuneratieverslag voor het jaar geëindigd op 31 december 
2019 op pagina 60 tot en met 77 van het Unilever Jaarverslag 
en de Jaarrekening 2019 goed te keuren. Het door de 
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2018 
goedgekeurde remuneratiebeleid is beschikbaar op onze website   
www.unilever.com/ara.

Agendapunt 4
Decharge van de uitvoerend bestuurders 
Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de uitvoerend 
bestuurders die gedurende 2019 in functie waren voor de 
vervulling van hun taak in het boekjaar 2019.

 

Agendapunt 5
Decharge van de niet-uitvoerend bestuurders 
Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de niet-
uitvoerend bestuurders die gedurende 2019 in functie waren 
voor de vervulling van hun taak in het boekjaar 2019.

Agendapunten 6 tot en met 17
Herbenoeming van uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders 
Alle uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders 
treden elk jaar in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders af per het tijdstip van de benoeming van ten 
minste één uitvoerend bestuurder en ten minste één niet-
uitvoerend bestuurder, op de wijze zoals is uiteengezet in de 
statuten. Elke voor herbenoeming voorgedragen kandidaat 
wordt tevens voorgedragen voor herbenoeming tot bestuurder 
van Unilever PLC.

Bij de beslissing tot het voordragen van een bestuurder 
overweegt de Raad van Bestuur de uitkomsten van de 
gesprekken van de Voorzitter met elke bestuurder inzake 
individuele prestaties, de evaluatie van de Raad van Bestuur en 
haar Commissies, en het aanhoudend goed functioneren van 
individuele bestuurders. Niet-uitvoerend bestuurders blijven 
gewoonlijk maximaal negen jaar in functie. 

Alle bestuurders die zijn voorgedragen voor herbenoeming 
functioneren goed en maken naar beste kunnen de benodigde 
tijd vrij voor bestuursvergaderingen en andere taken. 

Elke bestuurder moet ook zijn/haar brede en relevante 
ervaring, toewijding aan zijn/haar rol en internationale visie 
blijven bewijzen. Meer informatie over de evaluatie is te 
vinden op pagina 4 en 48 van het Unilever Jaarverslag en de 
Jaarrekening 2019. Een overzicht van de relevante ervaring 
van de niet-uitvoerend bestuurders, alsmede de biografische 
gegevens van alle bestuurders die zijn voorgedragen voor 
herbenoeming is te vinden op pagina 49 van het Unilever 
Jaarverslag en de Jaarrekening 2019.

De Raad van Bestuur stelt dan ook, overeenkomstig de 
aanbevelingen van de Nominatie en Corporate Governance 
Commissie, voor om alle voorgedragen uitvoerend en niet-
uitvoerend bestuurders te herbenoemen. 

Toelichting op de agendapunten
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Toelichting op de agendapunten vervolg

Onderstaande diagrammen geven de diversiteit weer van de voor herbenoeming voorgedragen niet-uitvoerend bestuurders. 
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Agendapunt 18
Benoeming van de externe accountant belast met het 
onderzoek van de Jaarrekening voor het boekjaar 2020 
Ingevolge artikel 34 lid 3 van de statuten dienen ieder jaar 
accountants te worden benoemd, belast met het onderzoek van 
de Jaarrekening over het lopende boekjaar.

Elk jaar beoordeelt de Auditcommissie de effectiviteit van 
het proces van de externe accountantscontrole, waarbij 
ook feedback wordt gevraagd van belanghebbenden op 
alle niveaus binnen Unilever. De Auditcommissie heeft 
de functievervulling, de kwaliteit en het honorarium van 
de accountants beoordeeld. De Auditcommissie heeft 
de verlenging van de huidige opdracht voor externe 
accountantscontrole met één jaar goedgekeurd en de Raad van 
Bestuur aanbevolen over te gaan tot de herbenoeming van de 
externe accountants. Voorgesteld wordt, in overeenstemming 
met artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, opdracht te 
verlenen aan KPMG Accountants N.V. om de Jaarrekening voor 
het boekjaar 2020 te onderzoeken.

Agendapunt 19
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot 
de uitgifte van aandelen van de Vennootschap 
De Raad van Bestuur is van mening dat de bevoegdheid 
om nieuwe aandelen uit te geven, zowel met als zonder 
voorkeursrecht, moet worden gelijkgetrokken tussen de 
Vennootschap en Unilever PLC.

Daarom wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur aan te 
wijzen als het vennootschapsorgaan, overeenkomstig artikel 
2:96 van het Burgerlijk Wetboek, dat bevoegd zal zijn te besluiten 
tot uitgifte van – of tot het verlenen van rechten tot het nemen 
van – nog niet uitgegeven aandelen tot een maximum van 30% 
van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap per 
31 december 2019 (m.a.w. 440.143.006 aandelen). De Raad van 
Bestuur heeft momenteel niet de intentie om de bevoegdheid 
die wordt gevraagd middels dit agendapunt, aan te wenden.

De bevoegdheid die wordt gevraagd middels dit agendapunt 
loopt tot en met 30 juni 2021, de laatste datum in 2021 waarop 
de Vennootschap een Jaarlijkse Algemene Vergadering kan 
houden, of verloopt, indien eerder, bij beëindiging van de 
volgend jaar te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2021.

 

Agendapunt 20
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan 
voor het beperken of uitsluiten van de aan aandeelhouders 
toekomende voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen voor 
algemene bedrijfsdoeleinden 
Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als 
het vennootschapsorgaan, overeenkomstig artikel 2:96a van 
het Burgerlijk Wetboek, dat bevoegd zal zijn te besluiten tot het 
beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met betrekking tot 
elke aandelenuitgifte – of tot het verlenen van rechten tot het 
nemen van aandelen – voor algemene bedrijfsdoeleinden tot 5% 
van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap per 
31 december 2019 (m.a.w. 73.357.168 gewone aandelen). 

De Raad van Bestuur heeft momenteel geen intentie om de 
bevoegdheid die middels dit agendapunt wordt verleend, 
aan te wenden, maar is van mening dat het passend is om 
de Vennootschap flexibiliteit te geven om mogelijkheden te 
financieren zonder te hoeven voldoen aan de strikte vereisten 
van de vigerende voorkeursrechtbepalingen.

De bevoegdheid die wordt gevraagd middels dit agendapunt 
loopt tot en met 30 juni 2021, de laatste datum in 2021 waarop 
de Vennootschap een Jaarlijkse Algemene Vergadering kan 
houden, of verloopt, indien eerder, bij beëindiging van de 
volgend jaar te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2021.

 

Toelichting op de agendapunten vervolg
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Toelichting op de agendapunten vervolg

Agendapunt 21
Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd 
orgaan voor het beperken of uitsluiten van de aan 
aandeelhouders toekomende voorkeursrechten bij uitgifte 
van aandelen voor overnamedoeleinden of specifieke 
kapitaalinvesteringsdoeleinden 
Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen 
als het vennootschapsorgaan, overeenkomstig artikel 2:96a 
van het Burgerlijk Wetboek, dat bevoegd zal zijn te besluiten 
tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten met 
betrekking tot elke aandelenuitgifte - of tot het verlenen 
van rechten tot het nemen van aandelen - tot 5% van het 
uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap per 
31 december 2019 (m.a.w. 73.357.168 gewone aandelen), 
maar uitsluitend in samenhang met een overname of 
een specifieke kapitaalinvestering die gelijktijdig met de 
uitgifte is aangekondigd of die heeft plaatsgevonden in de 
voorafgaande zes maanden en bekend is gemaakt in de 
aankondiging van de uitgifte.

Voor deze doeleinden betekent een ‘specifieke 
kapitaalinvestering’ het gebruik (of meerdere gebruiken) 
gerelateerd  aan specifieke kapitaalinvesteringen van de 
opbrengsten van een toekenning van aandelen,  waarvan 
voldoende informatie beschikbaar wordt gemaakt aan 
aandeelhouders met betrekking tot het effect van de transactie 
op de Vennootschap, de activa die het onderwerp zijn van de 
transactie en (indien relevant) de winst die eraan kan worden 
toegeschreven, zodat aandeelhouders een inschatting kunnen 
maken van het mogelijke rendement.

De Raad van Bestuur heeft momenteel geen intentie 
om de bevoegdheid die middels dit agendapunt wordt 
verleend, aan te wenden, maar is van mening dat het 
passend is om de Vennootschap flexibiliteit te geven 
om overnamemogelijkheden te financieren zonder te 
hoeven voldoen aan de strikte vereisten van de vigerende 
voorkeursrechtbepalingen. De Raad van Bestuur zal deze 
bevoegdheid uitsluitend aanwenden wanneer de bestuurders 
van mening zijn dat dit in het belang is van de Vennootschap.

De bevoegdheid die wordt gevraagd middels dit agendapunt 
loopt tot en met 30 juni 2021, de laatste datum in 2021 waarop 
de Vennootschap een Jaarlijkse Algemene Vergadering kan 
houden, of verloopt, indien eerder, bij beëindiging van de 
volgend jaar te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2021.

Agendapunt 22
Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van gewone 
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.  
Deze machtiging wordt elk jaar van de AvA gevraagd. De Raad 
van Bestuur meent dat het in het voordeel van de Vennootschap 
is om de flexibiliteit te hebben om eigen aandelen te kunnen 
inkopen en met dit besluit machtigen de aandeelhouders de 
Raad van Bestuur hiertoe.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur te machtigen, 
overeenkomstig artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij 
door aankoop op een effectenbeurs hetzij op andere wijze, tot 
verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen met een 
maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal per 31 
december 2019 (m.a.w. 146.714.336 gewone aandelen), tegen 
een prijs per gewoon aandeel, exclusief kosten, tussen € 0,16 (de 
nominale waarde) en 110% van de gemiddelde slotkoers van de 
gewone aandelen op het handelsplatform waar de aankoop 
wordt verricht gedurende de vijf beursdagen voorafgaande aan 
de dag van aankoop.

De bevoegdheid die wordt gevraagd middels dit agendapunt 
loopt tot en met 30 juni 2021, de laatste datum in 2021 waarop 
de Vennootschap een Jaarlijkse Algemene Vergadering kan 
houden, of verloopt, indien eerder, bij beëindiging van de 
volgend jaar te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2021.

Agendapunt 23 
Vermindering van het aandelenkapitaal met betrekking tot 
gewone aandelen gehouden door de Vennootschap in haar 
eigen aandelenkapitaal 
Voorgesteld wordt dat de AvA besluit het geplaatste 
aandelenkapitaal te verminderen door aandelen in te 
trekken, teneinde flexibiliteit te creëren met betrekking tot de 
kapitaalstructuur van de Vennootschap. Dit is beperkt tot 10% 
van het geplaatste aandelenkapitaal per 31 december 2019 
(m.a.w. 146.714.336 gewone aandelen). Gewone aandelen 
die door de Vennootschap worden gehouden ter dekking van 
aandelenplannen voor medewerkers worden niet ingetrokken. 
Het aantal gewone aandelen dat wordt ingetrokken als dit 
besluit wordt aangenomen, zal worden vastgesteld door 
de Raad van Bestuur. Elk besluit tot kapitaalvermindering 
moet door de Raad van Bestuur worden gedeponeerd bij het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De bevoegdheid die wordt gevraagd middels dit agendapunt 
loopt tot en met 30 juni 2021, de laatste datum in 2021 waarop 
de Vennootschap een Jaarlijkse Algemene Vergadering kan 
houden, of verloopt, indien eerder, bij beëindiging van de 
volgend jaar te houden Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2021.
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De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(‘AvA’) zal worden gehouden op donderdag 30 april 2020  
om 10.00 uur in het World Trade Center, Beursplein 37  
in Rotterdam.

Toegang tot de AvA en stemrecht  
De Raad van Bestuur heeft bepaald dat aandeelhouders die 
op donderdag 2 april 2020, bij sluiting van de boeken (de 
‘Registratiedatum’) zijn ingeschreven in een van de (deel)
registers aangewezen door de Raad van Bestuur, het recht 
hebben de AvA bij te wonen en hun stemrechten uit te oefenen 
in overeenstemming met het aantal aandelen gehouden 
op de Registratiedatum. Als (deel)register zijn aangewezen 
de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet 
Giraal Effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de 
Vennootschap.

Instructies voor deelname
Aandeelhouders die de AvA in persoon of bij gevolmachtigde 
(zie onder ‘Volmachten’) willen bijwonen, kunnen zich 
aanmelden via hun bank of intermediair of via www.abnamro.
com/evoting, tot uiterlijk donderdag 23 april 2020 om 17.30 
uur. De bank of intermediair zal ABN AMRO informeren en ABN 
AMRO zal de aangemelde aandeelhouders per post of per 
e-mail een toegangsbewijs voor de AvA toesturen.

Volmachten
Aandeelhouders die zich in de AvA door een gevolmachtigde 
willen laten vertegenwoordigen, dienen zich aan te melden 
zoals hierboven beschreven, alsmede een schriftelijke 
volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken 
van de volmacht op het toegangsbewijs of de volmacht 
beschikbaar op www.unilever.com/agm.

Steminstructies
Aandeelhouders die niet in staat zijn de AvA in persoon bij te 
wonen maar die wel hun stemrecht willen uitoefenen, kunnen 
elektronisch hun stem uitbrengen via www.abnamro.com/
evoting. Door dit te doen geven zij instructies aan mr. M.J. Meijer 
c.s. Notarissen in Amsterdam om hun stem uit te brengen in 
de AvA. Steminstructies kunnen uiterlijk tot donderdag 23 april 
2020 om 17.30 uur gegeven worden.

Aandelen op naam  
Houders van aandelen op naam worden afzonderlijk 
benaderd door IQ EQ Financial Services B.V. (‘IQ EQ’). Een 
schriftelijke aanmelding voor de AvA, een volledig ingevuld 
steminstructieformulier of een schriftelijke volmacht dient 
uiterlijk donderdag 23 april 2020 om 17.30 uur door IQ EQ 
ontvangen te zijn.

 

Legitimatie
U wordt vriendelijk verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te 
brengen naar de AvA.

Routebeschrijving
Het World Trade Center is gelegen aan het Beurplein 37 in het 
centrum van Rotterdam, en is het best bereikbaar per trein. 
Rotterdam Centraal Station bevindt zich op loopafstand. Indien 
u ervoor kiest per auto te komen, raden wij u aan gebruik te 
maken van de Parkeergarage WTC-Beursplein, Leeuwenstraat 
2 te Rotterdam. Routebeschrijvingen naar zowel het WTC als de 
Parkeergarage WTC-Beursplein zijn te vinden op onze website, 
www.unilever.com/agm.

Informatie voor het bijwonen van de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Voor meer informatie over  
Unilever, bezoek onze website:
www.unilever.com


