
Unilever N.V.      
 

Let op: de NV BAvA is gewijzigd in een volledig virtuele vergadering. U wordt verwezen naar de 

informatie op onze website (www.unilever.com/unification/documents) voor nadere details. 

Rotterdam 

Unilever N.V. (‘NV’) nodigt haar aandeelhouders uit tot het bijwonen van haar Buitengewone Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (’NV BAvA’), te houden op maandag 21 september 2020 om 10.00 uur 

(Midden-Europese tijd) in het World Trade Center, Beursplein 37 te Rotterdam. 

De agenda van de NV BAvA luidt als volgt: 

1. Wijziging van NV’s statuten in verband met Unificatie (zoals voorgesteld onder agendapunt 2). 

2. Goedkeuring van Unificatie. 

3. Decharge van de uitvoerend bestuurders. 

4. Decharge van de niet-uitvoerend bestuurders. 

 
De NV BAvA zal tevens dienen als een vergadering van houders van gewone aandelen en deze aankondiging zal 
tevens dienen als aankondiging voor de vergadering van houders van gewone aandelen. 
 
De volledige agenda met toelichting, de aandeelhouderscirculaire, het Fusievoorstel en het Splitsingsvoorstel 
zijn beschikbaar op www.unilever.com/unification/documents. Exemplaren van deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar bij NV en via ABN AMRO Bank N.V. (’ABN AMRO’), telefoonnummer +31 20 383 5454 of 
e-mail ava@nl.abnamro.com. 
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Informatie voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders 
De NV BAvA wordt gehouden op maandag 21 september 2020 om 10.00 uur (Midden-Europese tijd) in het World Trade 
Center, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam. De NV BAvA zal tevens dienen als vergadering van houders van gewone 
aandelen. 

 

Registratiedatum 
Toegang tot de NV BAvA en stemrecht 
De raad van bestuur van NV (de ‘Raad van Bestuur’) heeft bepaald dat aandeelhouders die op maandag 24 augustus 2020, 
bij sluiting van de boeken (de ‘Registratiedatum’) zijn ingeschreven in één van de (deel)registers aangewezen door de Raad 
van Bestuur, het recht hebben de NV BAvA bij te wonen en hun stemrecht uit te oefenen in overeenstemming met het 
aantal aandelen gehouden op de Registratiedatum. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de 
intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van NV. 
 

Instructies voor deelname 
Aandeelhouders die de NV BAvA in persoon of bij gevolmachtigde (zie onder ‘Volmachten’) willen bijwonen, kunnen zich 
aanmelden bij ABN AMRO via hun bank of intermediair of via www.abnamro.com/evoting, tot uiterlijk maandag 14 
september 2020 om 17.30 uur (Midden-Europese tijd). ABN AMRO zal via de bank of intermediair de aangemelde 
aandeelhouders per e-mail een toegangsbewijs voor de NV BAvA toesturen. 
 

Volmachten 
Aandeelhouders die zich in de NV BAvA door een door hen benoemde gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, 
dienen zich aan te melden bij ABN AMRO overeenkomstig de instructies zoals hierboven beschreven, alsmede een 
schriftelijke volmacht in te zenden uiterlijk om 17:30 uur (Midden-Europese tijd) op maandag 14 september 2020. 
Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van de volmacht afgedrukt op het toegangsbewijs of de volmacht beschikbaar op 
www.unilever.com/unification/documents. 
 

Steminstructies 
Aandeelhouders die niet in staat zijn de NV BAvA in persoon bij te wonen en die hun stemrecht willen uitoefenen, kunnen 
elektronisch hun stem uitbrengen via www.abnamro.com/evoting. Door dit te doen geven zij steminstructies aan Mr M.J. 
Meijer Notarissen N.V. om hun stem uit te brengen in de NV BAvA. Steminstructies kunnen uiterlijk tot maandag 14 
september 2020 om 17.30 uur (Midden-Europese tijd) 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 NV BAvA, een volledig ingevuld steminstructieformulier of een schriftelijke volmacht dient uiterlijk 
maandag 14 september 2020 om 17.30 uur (Midden-Europese tijd) door IQ EQ ontvangen te zijn. 
 

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

Routebeschrijving 
Een uitgebreide routebeschrijving is te vinden op www.unilever.com/unification en is op verzoek verkrijgbaar door een e-
mail te sturen aan shareholder.services@unilever.com. 

 

Algemene informatie 
Algemene informatie over de NV BAvA is verkrijgbaar via Unilever N.V., Corporate Secretaries Department, Weena 455, 
3013 AL in Rotterdam of via e-mail: shareholder.services@unilever.com 
 

Coronavirus (COVID-19) 
Met het oog op de COVID-19 uitbraak en de veiligheidsmaatregelen die mogelijk worden opgelegd, kan NV nadere 
voorzorgsmaatregelen nemen om de risico’s voor onze werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders te beperken, 
waaronder begrepen, afhankelijk van een verlenging van de noodwetgeving die het mogelijk maakt om volledig virtuele 
vergaderingen te houden, het omzetten van de NV BAvA in een volledig virtuele vergadering. Ontwikkelingen zullen 
nauwlettend worden gevolgd en we zullen updates en/of richtlijnen inzake de veiligheid voor de aanwezigheid op deze NV 
BAvA op onze website plaatsen (www.unilever.com/unification). 
 

Virtuele deelname (hybride vergadering) 
Met het oog op de COVID-19 uitbraak wordt door de Raad van Bestuur eveneens de mogelijkheid bekeken om 
aandeelhouders toe te staan virtueel deel te nemen aan de NV BAvA. Indien dit passend wordt geacht, wordt de beslissing 
van de Raad van Bestuur om een dergelijke hybride vergadering toe te staan en de relevante informatie en toepasselijke 
procedures met betrekking tot virtuele aanwezigheid tijdig voorafgaand aan de NV BAvA geplaatst op 
www.unilever.com/unification. Aandeelhouders dienen Unilever’s website regelmatig te bezoeken voor updates 
(www.unilever.com/unification). 
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De hieronder weergegeven procedures en informatie zijn slechts van toepassing indien de Raad van Bestuur besluit tot het 
toestaan van virtuele deelname aan de NV BAvA. In dat geval geldt het volgende: 
 

• Aandeelhouders kunnen virtueel deelnemen aan de NV BAvA via www.abnamro.com/evoting. De mogelijkheid 
tot virtuele deelname is niet beschikbaar voor houders van NV aandelen in New York geregistreerde vorm en 
houders van aandelen op naam. Dat geldt mogelijk ook voor aandeelhouders wiens intermediair online deelname 
niet ondersteunt. De Raad van Bestuur kan bepalen dat aandeelhouders die virtueel deelnemen aan de NV BAvA 
tijdens de vergadering het woord kunnen voeren of anderszins kunnen reageren op de NV BAvA. 
 

• Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor virtuele deelname aan de NV BAvA ontvangen een bevestiging 
van aanmelding per e-mail met een unieke link. Via deze link kan de aandeelhouder inloggen op het online 
platform van de NV BAvA door middel van een twee stappen verificatie-proces (met SMS-verificatie). 

 

• Voor authenticatie-doeleinden en om virtuele toegang te kunnen verlenen, zijn bepaalde gegevens van de 
aandeelhouder nodig, zoals zijn/haar geldige e-mailadres, effectenrekeningnummer en mobiel telefoonnummer. 
Waar van toepassing, wordt ook intermediairs verzocht om dezelfde gegevens te verstrekken van aandeelhouders 
die via het online platform virtueel aan de NV BAvA wensen deel te nemen. 

 

• Op de dag van de NV BAvA kunnen aandeelhouders vanaf 9.00 uur (Midden-Europese tijd) inloggen op het via 
www.abnamro.com/evoting te benaderen online platform tot aan de aanvang van de NV BAvA om 10.00 uur 
(Midden-Europese tijd). Aandeelhouders die virtueel wensen deel te nemen aan de NV BAvA, dienen in te loggen 
en de toelatingsprocedure te voltooien voordat de NV BAvA begint. Aangeraden wordt om minimaal 15 minuten 
voor aanvang van de NV BAvA in te loggen. Aandeelhouders die niet vóór aanvang van de NV BAvA via het online 
platform zijn ingelogd, kunnen niet deelnemen en kunnen de NV BAvA alleen volgen via de livestream. 

 

• NV’s Hybrid Meeting Terms zijn van toepassing op aandeelhouders die via het online platform willen deelnemen 
aan de NV BAvA. NV’s Hybrid Meeting Terms en een overzicht van de minimumvereisten ten aanzien van de 
apparaten en systemen die kunnen worden gebruikt voor virtuele deelname (indien van toepassing) zijn 
beschikbaar op www.unilever.com/unification. 
 

Virtuele deelname (indien van toepassing) brengt risico’s met zich mee, zoals nader beschreven in NV’s Hybrid Meeting 
Terms. Indien een aandeelhouder dergelijke risico’s wil vermijden en niet in persoon aan de NV BAvA wenst deel te nemen, 
kan hij of zij ervoor kiezen om een steminstructie af te geven zoals hierboven beschreven. 

 
De Raad van Bestuur 
Rotterdam, 10 augustus 2020 
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