
 

 

VOLMACHT 

 

voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Unilever N.V. (de “NV BAvA”) te 

houden op maandag 21 september 2020 om 10.00 uur (Midden-Europese tijd). De NV BAvA zal tevens dienen 

als een vergadering van houders van NV gewone aandelen. Een stem uitgebracht ten aanzien van het voorstel 

aan de NV BAvA tot goedkeuring van Unificatie zal worden beschouwd als een identieke stem in de 

vergadering van houders van NV gewone aandelen tot het goedkeuren van het besluit van de NV BAvA tot 

goedkeuring van Unificatie voor zover die goedkeuring is vereist. 

 

De ondergetekende, 

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

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

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

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

….…………………………………………………………………………........................................................................ (land) 

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

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

 

hierna te noemen "de Volmachtgever", handelend in zijn hoedanigheid als houder van***: 

 

............................................................................gewone aandelen van EUR 0,16 (ISIN Code NL 0000388619) 

met registratie certificaat nummer ............................................................................ 

 

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

 

Notaris van Mr M.J. Meijer Notarissen N.V.**** 

 

om de Volmachtgever te vertegenwoordigen op de NV BAvA en aldaar te stemmen op de aandelen ten 

aanzien van de agendapunten overeenkomstig onderstaande instructies: 

 

 
* Indien u een vennootschap vertegenwoordigt dan wordt u verzocht de naam van de vennootschap in te vullen 
**  U wordt verzocht uw naam en functie in te vullen indien u een vennootschap vertegenwoordigt 
***  U wordt verzocht het aantal aandelen en het registratie certificaat nummer in te vullen zoals vermeld op uw toegangsbewijs 
**** Eén van de notarissen van Mr M.J. Meijer Notarissen N.V. te Amsterdam of hun waarnemers zal uw stem uitbrengen overeenkomstig 

uw instructies 

 



 

 

Nr. Agendapunt Voor Tegen Onthouding 

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.    

 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

(handtekening)     (datum en plaats) 

 
U wordt verzocht deze volmacht, samen met een kopie van uw toegangsbewijs, uiterlijk op 16 september 

2020 om 17.30 uur (Midden-Europese tijd) retour te zenden aan ABN AMRO Bank N.V., Afdeling 

Corporate Broking & Issuer Services (HQ7212), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam, of via e-mail: 

corporate.broking@nl.abnamro.com 
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