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Part 1: English language Common Draft Terms of Merger including annexes
COMMON DRAFT TERMS OF MERGER
UNILEVER PLC AND UNILEVER N.V.
1

Nils Andersen;

2

Alan Jope;

3

Graeme Pitkethly;

4

Laura Cha;

5

Vittorio Colao;

6

Dr Judith Hartmann;

7

Andrea Jung;

8

Susan Kilsby;

9

Strive Masiyiwa;

10

Youngme Moon;

11

John Rishton; and

12

Feike Sijbesma,

together constituting the entire board of directors of Unilever PLC, a public limited company incorporated
under the laws of England and Wales and registered in England and Wales with registration number 00041424
and its registered office address at Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD, United Kingdom
(“PLC”); and
together constituting the entire board of directors of Unilever N.V., a public limited liability company
(naamloze vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, registered at the Dutch Trade
Register under number 24051830 and its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands, and address at
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands (“NV”).
WHEREAS
Unification
(a)

On 11 June 2020, Unilever announced a proposed unification of the Unilever Group’s corporate
structure, moving from the current dual parent company structure to a single parent company structure.

(b)

Unification will be implemented through the Cross-Border Merger as a result of which PLC will
become the single parent company of the Unilever Group.

(c)

PLC and NV expect to enter into the Unification Agreement on or around 10 August 2020. The
Unification Agreement sets out certain mutual commitments in relation to Unification. Under the terms
of the Unification Agreement, PLC and NV have agreed to co-operate and use their reasonable
endeavours to implement Unification.

The Cross-Border Merger
(d)

The Common Draft Terms of Merger have been prepared by the Boards in order to effect a cross-border
merger by absorption pursuant to the UK Cross-Border Mergers Regulations and Title 7, Book 2 of the
Dutch Civil Code, as a result of which on the CBM Effective Date: (i) PLC will acquire all the assets
and liabilities of NV by universal succession of title; (ii) NV will be dissolved without going into
liquidation and cease to exist; and (iii) subject to any rights exercised under the Withdrawal
Mechanism, PLC will allot and issue: (a) New PLC Shares to NV Shareholders and those Registered
NV NYRS Holders who have not elected to receive New PLC Shares represented by New PLC ADSs;
and (b) New PLC Shares (represented by New PLC ADSs) to Indirect NV NYRS Holders and those
Registered NV NYRS Holders who have elected to receive New PLC Shares represented by New PLC
ADSs, in accordance with the CBM Exchange Ratio.
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(e)

This document comprises the terms of the Cross-Border Merger, prepared in accordance with regulation
7 of the UK Cross-Border Mergers Regulations and Title 7, Book 2, of the Dutch Civil Code.

Listings
(f)

On the date of these Common Draft Terms of Merger: (i) the PLC Shares are admitted to listing on the
UK Official List maintained by the FCA and admitted to trading on the LSE’s Main Market; (ii) the
NV Shares are admitted to listing and trading on Euronext in Amsterdam; and (iii) NV NYRSs and PLC
ADSs are each admitted to listing and trading on the NYSE.

(g)

At completion of the Cross-Border Merger, the NV Shares will be delisted from Euronext in Amsterdam
and the NV NYRSs will be delisted from the NYSE.

(h)

PLC will apply to: (i) the FCA for the New PLC Shares to be admitted to listing on the premium listing
segment of the UK Official List and to the LSE for the New PLC Shares to be admitted to trading on
the LSE’s Main Market; (ii) Euronext Amsterdam for the PLC Shares (including the New PLC Shares)
to be admitted to listing and trading on Euronext in Amsterdam; and (iii) the NYSE for the admission to
listing and trading of the New PLC ADSs on the NYSE, in each case as from the CBM Effective Date.

Availability of relevant materials
(i)

Copies of these Common Draft Terms of Merger will be filed with: (i) the Dutch Trade Register; and
(ii) the Registrar of Companies in England and Wales and the UK High Court, in each case together
with the relevant documentation as required by the Dutch Civil Code and the UK Cross-Border Mergers
Regulations respectively. These Common Draft Terms of Merger will also be made available by PLC
and NV on the Unilever website at www.unilever.com/unification/documents and for inspection during
normal business hours on any weekday (Saturdays, Sundays and public holidays excepted) at PLC’s
head office at Unilever House, 100 Victoria Embankment, London EC4Y 0DY, United Kingdom,
at PLC’s registered office at Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, United Kingdom until the
date of the PLC Court Meeting and the PLC General Meeting and at NV’s registered office at Weena
455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands until six months after the CBM Effective Date, for
shareholders and employees of the Unilever Group and other persons entitled thereto by law, together
with such documents as required by the Dutch Civil Code and the UK Cross-Border Mergers
Regulations. An announcement of such filings will be published in a Dutch nationwide daily distributed
newspaper and in the Dutch national gazette.

(j)

Further information on the Cross-Border Merger, which is not required to be included in this document
pursuant to UK Cross-Border Mergers Regulations or the Dutch Civil Code, will be made available by
the Merging Companies in the document of which these Common Draft Terms of Merger form a part
and on the Unilever website at www.unilever.com/unification. Shareholders and other interested parties
are encouraged to also read the other materials made available.

(k)

Among other documents, the following documents will be made available by the Merging Companies
on the Unilever website at www.unilever.com/unification/documents:
(i)

the directors’ report prepared by the board of PLC in accordance with regulation 8 of the UK
Cross-Border Mergers Regulations;

(ii)

the directors’ report prepared by the board of NV in accordance with sections 2:313 and 2:327
Dutch Civil Code;

(iii)

the independent expert’s report for PLC prepared in accordance with regulation 9 of the UK
Cross-Border Mergers Regulations;

(iv)

the independent expert’s reports for NV prepared in accordance with section 2:328, subsections 1
and 2, Dutch Civil Code and section 2:333g Dutch Civil Code; and

(v)

a draft of the Withdrawal Application Form.

Considerations concerning these Common Draft Terms of Merger
(l)

Neither of the Merging Companies has a supervisory board.

(m)

Neither of the Merging Companies has been dissolved or is subject to any bankruptcy proceedings,
suspension of payments, emergency measures or other insolvency proceedings as defined in Article 2 of
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Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings (recast).
(n)

All issued PLC Shares, PLC Deferred Shares, NV Shares, NV NYRSs and NV Special Shares have
been fully paid up.

THE BOARDS HEREBY ADOPT THE FOLLOWING COMMON DRAFT TERMS OF MERGER
1

Definitions and construction

1.1

Capitalised terms have the meaning set out in Annex 1 to these Common Draft Terms of Merger.

1.2

The annexes form part of these Common Draft Terms of Merger.
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The Cross-Border Merger

2.1

Subject to the terms and conditions of these Common Draft Terms of Merger, NV shall merge with, and
be absorbed into, PLC pursuant to the UK Cross-Border Mergers Regulations and Title 7, Book 2 of the
Dutch Civil Code, and at the CBM Effective Date:
(a)

all the assets and liabilities of NV shall be transferred by universal succession of title to PLC in
accordance with paragraph 8 of these Common Draft Terms of Merger;

(b)

NV shall be dissolved without going into liquidation and cease to exist; and

(c)

subject to paragraphs 15 and 18 of these Common Draft Terms of Merger, PLC shall allot and
issue: (i) New PLC Shares to NV Shareholders and those Registered NV NYRS Holders who
have not elected to receive New PLC Shares represented by New PLC ADSs; and
(ii) New PLC Shares (represented by New PLC ADSs) to Indirect NV NYRS Holders and
those Registered NV NYRS Holders who have elected to receive New PLC Shares represented
by New PLC ADSs, in accordance with the CBM Exchange Ratio.

2.2

In accordance with section 2:318 Dutch Civil Code, the CBM Effective Date will be within six months
of announcement of the publication of these Common Draft Terms of Merger in a newspaper that is
distributed daily nationwide in the Netherlands or, if at the end of this six-month period the
implementation of the Cross-Border Merger would not be allowed due to a filed creditor opposition,
within one month after such opposition has been withdrawn, resolved or lifted by an enforceable court
order by the relevant court in the Netherlands.
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Directors’ Reports

The Boards have prepared directors’ reports in accordance with regulation 8 of the UK Cross-Border Mergers
Regulations and sections 2:313 and 2:327 Dutch Civil Code.
4

Articles of Association (regulation 7(2)(i) UK Cross-Border Mergers Regulations; section 2:312
Dutch Civil Code)

4.1

In accordance with regulation 7(2)(i) of the UK Cross-Border Mergers Regulations and section 2:312 of
the Dutch Civil Code, a copy of the articles of association of each of PLC and NV as at the date of
these Common Draft Terms of Merger are set out in Annex 2 and 3 respectively to these Common Draft
Terms of Merger.

4.2

PLC shareholder approval will be sought at the PLC General Meeting for the adoption of the
Amended PLC Articles in place of the existing articles of association of PLC. Pursuant to the
Amended PLC Articles:
(a)

PLC will be granted the discretion to determine that, if PLC is advised that the allotment and/or
issue of the New PLC Shares pursuant to Unification would or may infringe the laws of another
jurisdiction or would or may require PLC to comply with any governmental or other consent or
any registration, filing or other formality with which PLC is unable to comply or compliance
with which PLC regards as unduly onerous, any New PLC Shares and New PLC Shares
represented by New PLC ADSs allotted and issued to such Overseas Shareholders will be
transferred to a person appointed by the Company and sold and the proceeds of such sale (less
applicable expenses) will be paid to such Overseas Shareholders (see paragraphs 15.9 to 15.11
below);
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(b)

PLC will be granted the discretion to determine that all New PLC Shares allotted and issued to
Cede & Co. (as nominee for DTC) will be transferred to DB London (Investor Services)
Nominees Limited (or such other entity appointed by and holding, or entitled to hold, PLC
Shares on behalf of the PLC ADS Depositary) immediately following the Cross-Border Merger
becoming effective on the CBM Effective Date in order to facilitate the issue by the PLC ADS
Depositary of New PLC ADSs to Indirect NV NYRS Holders. DB London (Investor Services)
Nominees Limited will hold these New PLC Shares on the terms set out in the PLC Deposit
Agreement;

(c)

certain governance changes will be made to reflect the fact that, following Unification: (i) the
Unilever Group will no longer have a dual-parent company structure and NV will cease to exist;
and (ii) the PLC Deferred Shares will cease to exist, having been repurchased from each of Elma
and UHL by PLC prior to the CBM Effective Date; and

(d)

certain changes will be made to the article governing PLC’s power to borrow money and give
security, to align the method for determining the aggregate amounts in respect of borrowings,
capital and reserves for the purposes of the relevant article with the accounting principles and
practices as are currently applied with respect to the Unilever Group, in order to determine the
relevant borrowing limits for such purposes.

4.3

The proposed Amended PLC Articles are set out in Annex 4 to these Common Draft Terms of Merger.

4.4

It will be proposed to the NV EGM to resolve to amend the NV Articles, in accordance with the
Amended NV Articles. Pursuant to such amendment, amongst other things: (i) a formula, as referred to
in section 2:333h, subsection 2, Dutch Civil Code, will be included in the articles of association of NV,
on the basis of which the Cash Compensation payable to Withdrawing Shareholders in accordance with
section 2:333h, subsection 1, Dutch Civil Code can be readily determined; and (ii) a basis will be
created under which the NV Board may decide to convert each NV Exit Share into an NV Ordinary
B Share, carrying the same rights as an NV Ordinary Share, in order to facilitate the implementation of
the Withdrawal Mechanism, in each case as described in more detail in paragraph 18 below.

4.5

The resolution to effect the Cross-Border Merger will only be put to a vote at the NV EGM if the
resolution relating to the aforementioned amendment to the NV Articles has been adopted by the NV
EGM and the NV Articles have been amended accordingly.
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Intended Board composition of PLC

No changes are intended in the composition of the board of PLC as a result of the Cross-Border Merger.
6

NV share capital structure

6.1

On the date of these Common Draft Terms of Merger, the issued share capital of NV consists of:
(i)

NV Ordinary Shares;

(ii)

NV NYRSs;

(iii)

NV Subshares; and

(iv)

NV Special Shares.

6.2

NV and PLC will procure that, prior to the CBM Effective Date and conditional upon approval of the
Cross-Border Merger by the UK High Court, all NV Special Shares in issue will be repurchased and
held by NV and accordingly will be cancelled by operation of law at the CBM Effective Date pursuant
to section 2:325, subsection 4, Dutch Civil Code. NV shareholders will be requested at the NV EGM to
authorise the NV Board to repurchase all NV Special Shares.

6.3

With effect from the adoption of the Amended NV Articles and execution of the required deed of
amendment, the authorised share capital of NV will also include NV Ordinary B Shares. Any NV Exit
Share, whether or not converted into an NV Ordinary B Share prior to the CBM Effective Date will,
conditional upon approval of the Cross-Border Merger by the UK High Court, be cancelled by operation
of law at the CBM Effective Date pursuant to section 2:333h, subsection 3, Dutch Civil Code.
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7

Entitlement to profits; special rights; restrictions; treasury shares; equity plans (regulations
7(2)(e) and 7(2)(g) UK Cross-Border Mergers Regulations; sections 2:320 and 2:326 Dutch Civil
Code)

7.1

All the NV Shares and NV NYRSs rank pari passu and accordingly:
(a)

no NV Shares or NV NYRSs are subject to special rights or restrictions; and

(b)

no measures are proposed under the Cross-Border Merger concerning NV Shares or NV NYRSs
that are subject to any special rights or restrictions.

7.2

The New PLC Shares will rank pari passu in all respects with the PLC Shares in issue at the record
date and time at which the New PLC Shares are allotted and issued, including the right to receive and
retain dividends and other distributions declared, made or paid by reference to a record time falling on
or after the CBM Effective Date.

7.3

If, at the CBM Effective Date, there are any persons who, other than in their capacity as an
NV Shareholder or NV NYRS Holder, have special rights as referred to in section 2:320 in conjunction
with section 2:312, subsection 2(c), Dutch Civil Code or regulation 7(2)(g) of the UK Cross-Border
Mergers Regulations towards NV, such as the right to receive a distribution of profits or to NV Shares
or NV NYRSs, these persons will acquire an equivalent right in PLC, within the meaning of the
statutory provisions mentioned above, as per the CBM Effective Date.

7.4

No special rights, restrictions or conditions will affect the entitlement of New PLC Shares (or the
holders of New PLC Shares) in respect of dividends or distributions declared, made or paid by reference
to a record time falling on or after the CBM Effective Date. The New PLC Shares shall have no right to
any dividends or other distributions (if any) declared, made or paid by PLC on the PLC Shares where
the record time for determining entitlements to such dividend or other distribution falls before the CBM
Effective Date.

7.5

The share awards over NV Ordinary Shares or NV NYRSs under the Unilever Employee Share Plans
will be exchanged for share awards over the same number of PLC Shares (including PLC Shares
represented by PLC ADSs), where possible and subject to local legal requirements. The Cross-Border
Merger will have no effect on existing share awards over PLC Shares (which for these purposes may
include PLC ADSs) under the Unilever Employee Share Plans.

7.6

In order to satisfy the vesting of awards under the Unilever Share Plan: (i) between the date of these
Common Draft Terms of Merger and the UK High Court hearing to approve the Cross-Border
Merger, PLC may issue PLC Shares (which for these purposes may include PLC Shares represented
by PLC ADSs) to participants in the Unilever Share Plan; and (ii) between the date of these Common
Draft Terms of Merger and the CBM Effective Date, NV may issue NV Ordinary Shares and NV
NYRSs to participants in the Unilever Share Plan.
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Consequences of the Cross-Border Merger (section 2:312 Dutch Civil Code)

8.1

At the CBM Effective Date, unless otherwise provided by applicable law:
(a)

all of the assets and liabilities of NV will be transferred by universal succession of title to PLC;

(b)

any and all legal proceedings pending by or against NV will be continued with the substitution
of PLC for NV as a party;

(c)

every contract, agreement or instrument to which NV is a party, notwithstanding anything to the
contrary contained in that contract, agreement or instrument, shall be construed and have effect
as if:

(d)

(i)

PLC had been a party thereto instead of NV; and

(ii)

for any reference (however worded and whether express or implied) to NV there were a
reference to PLC;

every contract, agreement or instrument to which NV is a party will become a contract,
agreement or instrument between PLC and the counterparty with the same rights, and subject to
the same obligations and liabilities (including rights of set-off), as would have been applicable
thereto if that contract, agreement or instrument had continued to be in force between NV and
the counterparty, and any money due and owing (or payable) by or to NV under or by virtue of
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any such contract, agreement or instrument shall become due and owing (or payable) by or
to PLC instead of NV; and
(e)

an offer or invitation to treat made to or by NV before the CBM Effective Date will be
construed and have effect, respectively, as an offer or invitation to treat made to or by PLC.

8.2

It is the intention that the activities of NV will be continued by PLC in the same manner. As part of the
preparations for Unification, the Unilever Group will implement an internal reorganisation of certain
assets and liabilities prior to the CBM Effective Date.
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Amounts or benefits paid or given to directors of the Merging Companies (regulation 7(2)(h) UK
Cross-Border Mergers Regulations; section 2:312 Dutch Civil Code)

9.1

Save as set out in paragraphs 9.2 and 9.3 of these Common Draft Terms of Merger, no Directors have
received, and it is not intended that any of the Directors or any other person will receive, any amount or
benefit or other special advantages in connection with the Cross-Border Merger as referred to in section
2:312, subsection 2(d), Dutch Civil Code, regulation 7.2(h) of the UK Cross-Border Mergers
Regulations or otherwise.

9.2

Directors who hold NV Shares or NV NYRSs at the CBM Effective Date will participate in the CrossBorder Merger on the same terms as the other NV Shareholders and NV NYRS Holders.

9.3

Directors who participate in the Unilever Employee Share Plans will be subject to the same proposals as
other participants in such share plans.
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Employee participation (regulation 7(2)(j) UK Cross-Border Mergers Regulations; section 2:333d
Dutch Civil Code)

10.1

NV does not currently have a system of employee participation (as such term is defined by the Dutch
Civil Code). NV is not required to make arrangements for the participation of employees pursuant to the
provisions of section 2:333k Dutch Civil Code.

10.2

PLC does not currently have a system of employee participation (as such term is defined by the UK
Cross-Border Mergers Regulations and the Dutch Civil Code). PLC is not required to make
arrangements for the participation of employees pursuant to Part 4 of the UK Cross-Border Mergers
Regulations.
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Resolutions to merge

11.1

Under the UK Cross-Border Mergers Regulations, the Cross-Border Merger requires the approval
of: (i) a majority in number of those PLC Shareholders present and voting in person or by proxy; and
(ii) 75% in value of the PLC Shares voted by those PLC Shareholders present and voting either in
person or by proxy, in each case at a meeting convened pursuant to an order of the UK High Court
under regulation 11 of the UK Cross-Border Mergers Regulations.

11.2

Under the Dutch Civil Code, the resolution of the NV general meeting to effect the Cross-Border
Merger requires a simple majority of the votes cast at the NV EGM, provided that if less than 50% of
NV’s issued and outstanding share capital is represented, the approval by at least a two-thirds majority
of the votes cast will be required.

11.3

In addition, pursuant to section 2:330, subsection 2, Dutch Civil Code, a separate resolution is required
of the class meeting of holders of NV Shares and NV NYRSs and the NV Special Shares Class Meeting
to approve the resolution of the NV general meeting to effect the Cross-Border Merger. The NV Special
Shares Class Meeting will be held prior to the NV EGM and the class meeting of holders of NV Shares
and NV NYRSs will be held as part of the NV EGM.

11.4

In accordance with the NV Articles, the prior approval by a simple majority of the NV Special Shares
Class Meeting is also required in order for the NV Board to propose the resolution to the NV EGM to
effect the Cross-Border Merger, in accordance with paragraph 11.2 above. This approval of the NV
Special Shares Class Meeting has already been granted.

11.5

No further rights of approval apply under the NV Articles.
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12

Goodwill and distributable reserves; valuation of assets (regulation 7(2)(k) and 7(2)(l) UK CrossBorder Mergers Regulations; sections 2:312, subsection 4, and 2:333d Dutch Civil Code)

12.1

To the extent accounts, amongst other factors, were used to establish the conditions of the Cross-Border
Merger, for the purposes of regulation 7(2)(l) of the UK Cross-Border Mergers Regulations and section
2:333d Dutch Civil Code, the adopted annual accounts of PLC and NV for the year ended 31 December
2019 have been used.

12.2

As a result of the Cross-Border Merger there will be no direct impact on goodwill recorded by PLC and
there will be no direct impact on the distributable reserves of PLC.

12.3

The CBM Exchange Ratio reflects the 1:1 equalisation ratio established by the Equalisation Agreement,
pursuant to which one PLC Share or one PLC ADS confers an equivalent economic interest in the
Unilever Group to that of one NV Ordinary Share or one NV NYRS, regardless of the trading price of
the PLC Shares or PLC ADSs and NV Ordinary Shares or NV NYRSs at the relevant time.

12.4

Based on the ratio established by the Equalisation Agreement and the number of NV Shares, NV
NYRSs, PLC Shares and PLC ADSs that are in issue as at the Latest Practicable Date, this results in the
attribution of 55.56% of the value of the Unilever Group to the NV Shares and NV NYRSs, and
44.44% of the value of the Unilever Group to the PLC Shares and PLC ADSs. The Boards have
assessed the value of the Unilever Group as a whole as GBP 121.3 billion based on the aggregate
market capitalisation of NV and PLC (calculated on the basis of the volume-weighted average market
price of the NV Ordinary Shares, NV NYRSs, the PLC Shares and the PLC ADSs over the five trading
days prior to the Latest Practicable Date and the closing GBP/EUR exchange rate and the closing GBP/
USD exchange rate on the Latest Practicable Date as published by Bloomberg).

12.5

Based on this valuation of the Unilever Group as at the Latest Practicable Date, the value attributable to
NV that will transfer to PLC on the CBM Effective Date amounts to GBP 67 billion (being 55.2% of
the aggregate amount) and the value of PLC amounts to GBP 54.3 billion (being 44.8% of the aggregate
amount).
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Financial information

13.1

Section 2:312 Dutch Civil Code
The financial information of NV will be accounted for in the annual accounts of PLC from 1 January
2020. The last financial period of NV will therefore end on 31 December 2019.

13.2

Regulation 7(2)(f) UK Cross-Border Mergers Regulations
The transactions of NV are to be treated for accounting purposes as those of PLC from 1 January 2020.
Accordingly, PLC’s consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 will include
the results of operations for NV and its subsidiary undertakings from 1 January 2020.
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Share Exchange Ratio (regulation 7(2)(b) UK Cross-Border Mergers Regulations; section 2:326
Dutch Civil Code)

14.1

Subject to paragraphs 15 and 18 of these Common Draft Terms of Merger, the share exchange ratio for
the Cross-Border Merger (the “CBM Exchange Ratio”) is as follows:

14.2

(a)

one PLC Share (including PLC Shares represented by PLC ADSs) for each NV Ordinary Share
and NV NYRS; and

(b)

no fractions of a New PLC Share for an NV Subshare.

Save in the circumstances described in paragraphs 15.9, 15.13, 15.16 or 18 of these Common Draft
Terms of Merger, no cash payment shall be made by PLC to NV Shareholders or NV NYRS Holders in
respect of their NV Shares or NV NYRSs or the transfer of NV’s assets and liabilities to PLC pursuant
to the Cross-Border Merger.
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15

Cancellation of NV Shares, NV NYRSs, NV Ordinary B Shares and NV Special Shares and
allotment and issue of the New PLC Shares and New PLC ADSs; treasury shares; overseas
shareholders; fractional entitlements (regulation 7(2)(c) UK Cross-Border Mergers Regulations;
section 2:326 Dutch Civil Code)

Cancellation of NV Shares, NV NYRSs, NV Ordinary B Shares and NV Special Shares
15.1

At the CBM Effective Date, all issued NV Shares, NV NYRSs, NV Ordinary B Shares and NV Special
Shares will be cancelled by operation of law.

Allotment and issue of New PLC Shares
15.2

Subject to paragraphs 15.3 and 18 of these Common Draft Terms of Merger, at the CBM Effective
Date, PLC will allot and issue, credited as fully paid, to NV Shareholders and to Registered NV NYRS
Holders that have not delivered a valid NYRS Election Form in accordance with paragraphs 15.7 and
15.8 below, such number of New PLC Shares as results from applying the CBM Exchange Ratio to the
number of NV Shares and Registered NV NYRSs held by such holders and cancelled by operation of
law at the CBM Effective Date.

15.3

No New PLC Shares will be allotted and issued in respect of NV Shares, NV NYRSs, NV Ordinary
B Shares and NV Special Shares which at the CBM Effective Date are:
(a)

held by or on behalf of PLC; or

(b)

held by or on behalf of NV.

Allotment and issue of PLC ADSs
15.4

Subject to paragraphs 15.5 and 18 of these Common Draft Terms of Merger, at the CBM Effective
Date, PLC will allot and issue, credited as fully paid, such number of New PLC Shares (to be
represented by New PLC ADSs) as results from applying the CBM Exchange Ratio to the number
of: (i) Registered NV NYRSs held by Registered NV NYRS Holders that have delivered a valid NYRS
Election Form in accordance with paragraphs 15.7 and 15.8 below; and (ii) Indirect NV NYRSs,
cancelled by operation of law at the CBM Effective Date.

15.5

No New PLC Shares to be represented by PLC ADSs will be allotted in respect of NV Shares, NV
NYRSs, NV Ordinary B Shares and NV Special Shares which at the CBM Effective Date are:
(a)

held by or on behalf of PLC (if any); or

(b)

held by or on behalf of NV.

NV Shares
15.6

No specific action is required from a registered holder of NV Shares. The New PLC Shares that will be
issued and allotted for NV Shares will be delivered to the registered holders through the registration of
such New PLC Shares in PLC’s register of members.

Registered NV NYRSs
15.7

No specific action is required from a holder of Registered NV NYRSs. If a holder of Registered NV
NYRSs takes no action, the New PLC Shares that will be issued and allotted in exchange for Registered
NV NYRSs will be delivered to the registered holder through the registration of such New PLC Shares
in PLC’s register of members.

15.8

If a holder of Registered NV NYRSs delivers a valid NYRS Election Form to the NV NYRS Agent by
12 November 2020, such holder of Registered NV NYRSs shall be deemed to have elected to receive
New PLC Shares represented by New PLC ADSs at the CBM Effective Date. PLC will allot and issue,
credited as fully paid, such number of New PLC Shares to be represented by New PLC ADSs as results
from applying the CBM Exchange Ratio to the number of Registered NV NYRSs in respect of which
such elections have been made and which will be cancelled by operation of law at the CBM Effective
Date.
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Overseas Shareholders
15.9

If, in respect of any Overseas Shareholder (or any person whom PLC reasonably believes to be an
Overseas Shareholder), PLC is advised that the allotment and/or issue of the New PLC Shares pursuant
to the Cross-Border Merger would or may infringe the laws of another jurisdiction or would or may
require PLC to comply with any governmental or other consent or any registration, filing or other
formality with which PLC is unable to comply or compliance with which PLC regards as unduly
onerous, then conditional upon the Cross-Border Merger becoming effective and if PLC (in its sole
discretion) so elects, any New PLC Shares issued to such Overseas Shareholders shall, on the CBM
Effective Date, be transferred to a person appointed by PLC and resident in the UK or the Netherlands
for the benefit of such Overseas Shareholders and such New PLC Shares shall be sold by such person
on behalf of each such Overseas Shareholder.

15.10 Any sale under paragraph 15.9 above shall be carried out at the best price which can reasonably be
obtained at the time of sale and the proceeds of such sale shall (after the deduction of all expenses and
commissions incurred in connection with such sale, including any value added tax payable on the
proceeds of sale) be paid to such Overseas Shareholder.
15.11 Neither PLC nor any such person or any broker or agent of any of them shall have any liability (save in
the case of fraud) for any loss arising as a result of the timing or terms of any such sale pursuant to
paragraph 15.9 above.
Fractional entitlements
15.12 No fractions of a New PLC Share (including a New PLC Share represented by a New PLC ADS) will
be allotted or issued under the Cross-Border Merger to holders of NV Subshares.
15.13 The fractional entitlements of each holder of NV Subshares included in the collective depot
(verzameldepot) or giro depot (girodepot) referred to in the Giro Act at the CBM Effective Date shall be
aggregated, and PLC shall procure that the maximum whole number of New PLC Shares resulting
therefrom shall be allotted and issued to the relevant intermediaries on behalf of their clients within ten
Business Days of the CBM Effective Date. Intermediaries that receive such New PLC Shares shall sell
them in the market for cash as soon as practicable after the CBM Effective Date and the net proceeds of
sale (after the deduction of all expenses and commissions incurred in connection with such sale,
including any value added tax payable on the proceeds of sale) shall be paid in due proportion to the
relevant former holders of NV Subshares (rounded down to the lowest possible whole unit in the
applicable currency). No interest will be payable on the net cash proceeds payable to the relevant holder
of NV Subshares.
15.14 The terms and conditions of any sale of New PLC Shares referred to in paragraph 15.13 above
(including, without limitation, with respect to the timing and method of such sale, the selection of the
broker-dealer to execute the sale, the price at which such shares will be sold, the currency of the cash
payment and the applicable exchange rate) and, to the extent applicable, any other transaction conducted
by the intermediaries will be made in accordance with any contractual arrangements between each such
holder of NV Subshares and the relevant intermediary.
15.15 Neither PLC nor any such intermediary shall have any liability (save in the case of fraud) for any loss
arising as a result of the timing or terms of any such sale pursuant to paragraph 15.14 above.
15.16 The fractional entitlements of each holder of NV Registered Subshares outside the collective depot and
giro depot referred to in the Giro Act at the CBM Effective Date shall be aggregated, and PLC shall
procure that the maximum whole number of New PLC Shares resulting therefrom shall be allotted and
issued to such holder and such holder will be entitled to receive a pro rata cash payment from PLC for
the NV Registered Subshares that cannot be combined. Such cash payment will, for each NV Registered
Subshare that cannot be combined be equal to the proportionate volume weighted average price of
one PLC Share over the last five trading days prior to the CBM Effective Date (rounded down to the
nearest euro cent). Any such cash payment unclaimed after a period of five years from the CBM
Effective Date shall be forfeited and shall revert to PLC.
15.17 The holders of NV Registered Subshares referred to in paragraph 15.16 above will receive their cash
payment in Euros (net of related fees and expenses incurred in connection with such cash payment)
within ten Business Days of the CBM Effective Date (calculated on the basis of the closing GBP/EUR
exchange rate on the CBM Effective Date as published by Bloomberg), provided that they have
specified a bank account to which such cash proceeds can be transferred, and in each case a holder of

10

(i) NV Registered Subshares formerly in bearer form converted into NV Registered Subshares pursuant
to any amendment to the NV Articles, or in accordance with article 46 of the NV Articles, or (ii) NV
Bearer Subshares converted into NV Registered Subshares on 1 January 2020 in accordance with
section 2:82, subsection 4, Dutch Civil Code, shall only be able to claim such cash payment upon
presenting to PLC the certificates for such NV Subshares that were not handed in to NV prior to the
CBM Effective Date. No interest will be payable on the net cash proceeds payable to the relevant holder
of NV Registered Subshares. Any such cash payment unclaimed after a period of five years from the
CBM Effective Date shall be forfeited and shall revert to PLC.
Obligation to hand in certificates of NV Shares formerly in bearer form
15.18 Pursuant to article 49 of the NV Articles, since 22 May 2006 all NV Ordinary Shares are in registered
form, and holders of NV Ordinary Shares formerly in bearer form cannot exercise the rights attached to
such shares unless they: (i) have handed in the relevant bearer certificates for such NV Ordinary Shares
to NV and been entered into the share register of NV; or (ii) have delivered their shares for
incorporation into a collective depot to an intermediary.
15.19 Pursuant to section 2:82, subsection 4, Dutch Civil Code, all NV Bearer Subshares that were not
deposited with the central institute (centraal instituut) or an intermediary (intermediair) as referred to in
the Giro Act on 1 January 2020, were by operation of law converted into NV Registered Subshares on
that same date, and holders thereof cannot exercise the rights attached to such shares, unless they have
handed in the relevant bearer certificate for such NV Bearer Subshares to NV. The suspension in the
exercise of rights attached to such shares also applies, by virtue of section 2:82, subsection 5, Dutch
Civil Code, to any holders of NV Registered Subshares formerly in bearer form converted into NV
Registered Subshares pursuant to any amendment to the NV Articles, or in accordance with article 46 of
the NV Articles.
15.20 Any holder of: (i) NV Ordinary Shares formerly in bearer form; or (ii) NV Registered Subshares
formerly in bearer form, should surrender the relevant bearer certificate to NV prior to the CBM
Effective Date in order to become holders of NV Shares registered in NV’s shareholders’ register and to
be allotted and issued New PLC Shares in certificated form at the CBM Effective Date, subject to the
CBM Exchange Ratio.
15.21 If any holder of: (i) NV Ordinary Shares formerly in bearer form; or (ii) NV Registered Subshares
formerly in bearer form, has not surrendered the relevant bearer certificate to NV before the CBM
Effective Date, the New PLC Shares to which such holder is entitled in accordance with the CBM
Exchange Ratio (if any) will be issued and allotted to a nominee or custodian to be held on behalf of
such holder until such time as such holder presents the relevant bearer certificates for such NV Shares
to PLC. At such time, the nominee or custodian will transfer the legal title to such New PLC Shares to
such holder, provided that such holder must present the relevant bearer certificate by no later than
1 January 2026 to have the legal title to such New PLC Shares transferred to it. After that date all rights
of such holder to such New PLC Shares shall lapse and the nominee or custodian will transfer such
New PLC Shares to PLC for no consideration. The issue and allotment of such New PLC Shares to
such nominee or custodian shall be subject to any fractional entitlements which shall be treated as
described in paragraphs 15.16 and 15.17 above, save that any cash payment shall be received by the
holders within ten Business Days of the date when the relevant bearer certificate is presented to PLC.
16

Non-applicability of sections 2:326(c) to (f) Dutch Civil Code

16.1

No PLC Shares will be cancelled in accordance with section 2:325, subsection 3, Dutch Civil Code, and
as a consequence thereof, no PLC ADSs will be cancelled.

16.2

NV has no shares without voting rights or shares without distribution rights, and therefore sections
2:326(d) to (f) Dutch Civil Code do not apply.

17

Settlement, trading and dividends
Subject to the Cross-Border Merger becoming effective, settlement of the New PLC Shares or
New PLC ADSs to which any NV Shareholder or NV NYRS Holder is entitled will be effected as soon
as practicable and in any event not later than ten Business Days after the CBM Effective Date.
NV Shareholders whose NV Shares are traded on Euronext in Amsterdam will be able to trade the
New PLC Shares on Euronext in Amsterdam and settle future share transactions in Euro. Dividends
on PLC Shares held through Euroclear Nederland will be paid in Euro. Indirect NV NYRS Holders and
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Registered NV NYRS Holders who have elected to receive New PLC Shares represented by New PLC
ADSs will be able to trade the New PLC ADSs on the NYSE and settle future PLC ADS transactions in
US Dollars. Dividends on PLC ADSs will be paid in US Dollars and PLC ADS Holders will not be
able to elect to receive payments in any other currency. Current PLC Shareholders whose PLC Shares
are traded on the LSE’s Main Market will continue to receive dividends in Pounds Sterling. Holders
of PLC Shares in certificated form (including those NV Shareholders whose NV Shares were not traded
on Euronext in Amsterdam on the final trading day prior to the CBM Effective Date and Registered NV
NYRS Holders who did not elect to receive New PLC Shares represented by New PLC ADSs) will not
trade their shares on Euronext in Amsterdam or on the LSE’s Main Market and will receive dividends in
Pounds Sterling.
18

Withdrawal mechanism under Dutch law (section 2:333h Dutch Civil Code)

Requirements for qualifying for the Withdrawal Mechanism
18.1

The Dutch Civil Code entitles shareholders in a Dutch disappearing company (as set out in section
2:333h, subsection 1, Dutch Civil Code) to exercise a statutory withdrawal right if they do not wish to
participate in a cross-border merger and wish to receive cash compensation instead.

18.2

This right is only exercisable by NV Shareholders or NV NYRS Holders: (i) who voted against the
Cross-Border Merger at or prior to the NV EGM (in person or by proxy); and (ii) who also file a
request for cash compensation through completing a Withdrawal Application Form in the Withdrawal
Period (as defined below) (each a “Withdrawing Shareholder”).

18.3

An NV Shareholder or NV NYRS Holder who: (i) has voted in favour of the proposal to effect the
Cross-Border Merger at or prior to the NV EGM (in person or by proxy); (ii) has abstained from voting;
(iii) was not present or represented at the NV EGM in person, by proxy or by permitted electronic
means; or (iv) does not complete and return a Withdrawal Application Form within the Withdrawal
Period, does not have any rights under the Withdrawal Mechanism.

18.4

An Election to participate in the Withdrawal Mechanism may be made through a Withdrawal
Application Form within a period of one month beginning on the day after the NV EGM (the
“Withdrawal Period”) and under such terms and conditions as included in the Withdrawal Application
Form. An Election will restrict the relevant NV Shareholder’s or NV NYRS Holder’s ability to trade its
NV Shares or NV NYRSs. A holder of NV Shares or NV NYRSs who does not wish to become
a PLC Shareholder or a PLC ADS Holder (as applicable) may alternatively consider selling its
NV Shares or NV NYRSs at any time prior to the CBM Effective Date.

18.5

A Withdrawing Shareholder may only make a Withdrawal Application in respect of the NV Shares or
NV NYRSs that such Withdrawing Shareholder: (i) held at the record date for the NV EGM and in
respect of which such Withdrawing Shareholder voted against the Cross-Border Merger; and (ii) still
holds at the time the Withdrawal Application Form is submitted. For this purpose, a Withdrawing
Shareholder may need to provide voting evidence in accordance with the terms and conditions of the
Withdrawal Application Form, as applicable.

18.6

If such NV Shares are held by the Withdrawing Shareholder in an account with an intermediary, the
legal title to those NV Shares must be delivered from the collective depot and/or giro depot as referred
to in the Giro Act in accordance with the Withdrawal Application Form. Upon delivery (uitlevering) of
the legal title to the NV Shares from the collective depot and/or giro depot, and for so long as the
NV Shares are held directly on NV’s shareholders’ register, they cannot be traded on any trading venue.

18.7

If such NV Shares are held by the Withdrawing Shareholder directly on NV’s shareholders’ register, for
so long as those NV Shares are held directly on NV’s shareholders’ register, they cannot be traded on
any trading venue or transferred to any other person.

18.8

If such NV NYRSs are held by the Withdrawing Shareholder in registered book-entry form on the
books of the NV NYRS Agent or in physical certificated form, the Withdrawing Shareholder must
procure that those NV NYRSs are converted into NV Shares (such that the Withdrawing Shareholder is
registered in NV’s shareholders’ register as a holder of NV Shares) before a Withdrawal Application
Form can be submitted and before the end of the Withdrawal Period. For so long as those NV NYRSs
are held directly on NV’s shareholders’ register they cannot be traded on any trading venue or
transferred to any other person.
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18.9

If such NV NYRSs are held by the Withdrawing Shareholder indirectly in book-entry form through a
bank, broker or other DTC participant, the Withdrawing Shareholder must procure that those NV
NYRSs are converted into NV Shares (such that the Withdrawing Shareholder is registered in NV’s
shareholders’ register as a holder of NV Shares), before a Withdrawal Application Form can be
submitted and before the end of the Withdrawal Period. For so long as those NV NYRSs are held in
registered book-entry form on the books of the NV NYRS Agent or are held directly on NV’s
shareholders’ register they cannot be traded on any trading venue or transferred to any other person.

18.10 It is expected that the NV Board will resolve to convert the NV Exit Shares into NV Ordinary B Shares
in accordance with the Amended NV Articles prior to the CBM Effective Date. The conversion of NV
Exit Shares into NV Ordinary B Shares prior to the CBM Effective Date aims to facilitate the
implementation of the Withdrawal Mechanism. Upon the CBM Effective Date, the NV Ordinary
B Shares will cease to exist as a consequence of Unification and the Cash Compensation thereafter shall
be paid to such Withdrawing Shareholders as described below.
Cash Compensation under the Withdrawal Mechanism
18.11 The amount of the Cash Compensation per NV Exit Share to be received by a Withdrawing Shareholder
will be determined on the following basis:
(a)

If the aggregate number of NV Exit Shares represents 1% or less of NV’s issued and outstanding
share capital at 11.59 p.m. (CET) on the last day of the Withdrawal Period, the Cash
Compensation to be received for each NV Exit Share will be equal to the volume weighted
average price of one PLC Share traded on the London Stock Exchange over the last five trading
days prior to the CBM Effective Date.

(b)

If the aggregate number of NV Exit Shares represents more than 1% of the issued and
outstanding share capital of NV at 11.59 p.m. (CET) on the last day of the Withdrawal Period,
the aggregate Cash Compensation to be received for all NV Exit Shares will be equal to the cash
proceeds realised by PLC from an offering of a number of newly issued PLC Shares (the “Cash
Compensation Funding Shares”), as described below, equal to the aggregate number of NV
Exit Shares (the “Share Offering Formula”).

18.12 After the expiry of the Withdrawal Period, the Boards shall jointly determine the number of
Withdrawing Shareholders and the aggregate number of NV Exit Shares on the basis of the received
Withdrawal Application Forms.
18.13 If the Cash Compensation per NV Exit Share is to be determined in accordance with the Share Offering
Formula, PLC will offer and sell the Cash Compensation Funding Shares (the “Offering”) during the
period between the end of the Withdrawal Period and the CBM Effective Date. The Boards will jointly
determine, prior to the CBM Effective Date, whether such Offering will take place by means of (or any
combination of) accelerated book builds, private placements or other alternative sale arrangements.
Following the Offering, the Cash Compensation per NV Exit Share will be determined by the Boards by
dividing the proceeds of the Offering by the total number of NV Exit Shares.
18.14 PLC will issue the Cash Compensation Funding Shares to the persons who have agreed to subscribe for
them pursuant to the Offering after the CBM Effective Date.
18.15 NV has resolved, and PLC has accepted, that PLC shall satisfy the obligation of NV to pay the Cash
Compensation to the Withdrawing Shareholders in accordance with section 2:333i, subsection 4, Dutch
Civil Code and shall pay such Cash Compensation in Euros, net of any tax that is required to be
withheld by law, no earlier than two but no later than ten Business Days after the CBM Effective Date
(calculated on the basis of the closing GBP/EUR exchange rate on the CBM Effective Date as published
by Bloomberg).
19

Independent expert reports (regulation 7(2)(h) UK Cross-Border Mergers Regulations; sections
2:328 and 2:333g Dutch Civil Code)

19.1

In accordance with regulation 9 of the UK Cross-Border Mergers Regulations, the PLC Board has
appointed an independent expert to consider the Common Draft Terms of Merger and to draw up a
report as referred to in regulation 9 of the UK Cross-Border Mergers Regulations that will be made
available for inspection at PLC’s registered office.

13

19.2

In accordance with section 2:328, subsection 1, and section 2:333g Dutch Civil Code, the NV Board has
appointed an independent expert to examine the Common Draft Terms of Merger, to give the
declarations referred to in section 2:328, subsection 1, Dutch Civil Code and to draw up a report as
referred to in section 2:328, subsection 2, Dutch Civil Code that will be filed with the Dutch Trade
Register and NV’s registered office, as the case may be, at the same time as the Common Draft Terms
of Merger.

19.3

For the purposes of regulation 7(2)(h) of the UK Cross-Border Mergers Regulations,
PricewaterhouseCoopers LLP of 1 Embankment Place, Charing Cross, London WC2N 6RH, United
Kingdom has been appointed as an independent expert for PLC and will be paid the sum of
£50,000 (excluding VAT) as consideration for producing a report as referred to in regulation 9 of the
UK Cross-Border Mergers Regulations. Flynth Audit B.V. of Boompjes 253, 3011 XZ Rotterdam, the
Netherlands has been appointed as an independent expert for NV and will be paid the sum of
€39,141 (excluding VAT) as consideration for giving the declarations referred to in section 2:238,
subsection 1, Dutch Civil Code, and producing a report as referred to in section 2:328, subsection 2,
Dutch Civil Code.

19.4

Except as set out above, neither the NV independent expert nor the PLC independent expert has
received, and it is not intended that either will receive, any amount or benefit or other special
advantages in connection with the Cross-Border Merger.

20

Works council consultation
PLC and NV do not have work councils. However, Unilever has consulted with the Dutch central works
council with respect to Unification. The Dutch central works council issued a neutral unconditional
advice in relation to Unification. Should NV receive remarks from the trade union(s), these remarks
will, as required under Dutch law, be made available for inspection at the offices of NV, for those
persons that are entitled to inspect them in accordance with Dutch law.

21

Likely effects of the Cross-Border Merger on PLC and NV employees (regulation 7(2)(d) UK
Cross-Border Mergers Regulations; section 2:333d Dutch Civil Code)

21.1

The Cross-Border Merger is not expected to have any direct consequences on employment for PLC and
NV. Also, the terms and conditions of employees of subsidiaries of NV and PLC will not be affected by
the Cross-Border Merger.

21.2

There will be no changes to operating or staffing levels or to the locations, activities or staffing levels of
the Unilever Group or its three divisions as a result of Unification.

22

Conditions Precedent

22.1

The Cross-Border Merger is subject to the satisfaction or, if permitted by law, joint waiver by PLC and
NV of the following conditions:
(a)

the resolution to approve Unification having been adopted by the requisite majority at the
NV EGM;

(b)

the approval of the resolution to adopt the Amended NV Articles at the NV EGM;

(c)

the approval of the resolution to effect the Cross-Border Merger by the meeting of holders of
NV Shares and NV NYRSs and the NV Special Shares Class Meeting required pursuant to
Dutch law;

(d)

the approval of the Cross-Border Merger by the requisite majority of PLC Shareholders at
the PLC Court Meeting and the passing of the PLC Special Resolution by the requisite majority
of PLC Shareholders at the PLC General Meeting;

(e)

a Dutch notary selected by NV and PLC issuing the pre-merger compliance certificate and
delivering it to NV and PLC, such certificate being the pre-merger scrutiny certificate pursuant to
the Dutch Civil Code;

(f)

the UK High Court certifying that PLC has completed the pre-merger requirements under the
UK Cross-Border Mergers Regulations;

(g)

the UK High Court approving the completion of the Cross-Border Merger;
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(h)

the UK Prospectus having been approved by the FCA as having been drawn up in accordance
with the relevant provisions of the Prospectus Regulation and duly passported to the Netherlands
in respect of the admission to trading and listing of the PLC Shares (including the
New PLC Shares) on Euronext in Amsterdam;

(i)

the FCA having acknowledged (and such acknowledgement not having been withdrawn) that the
application for admission of the New PLC Shares to listing on the premium segment of the UK
Official List has been approved and (after satisfaction of any conditions to which such approval
is expressed to be subject) will become effective;

(j)

the LSE having acknowledged (and such acknowledgement not having been withdrawn) that the
New PLC Shares will be admitted to trading on the LSE’s Main Market;

(k)

Euronext Amsterdam having approved (and such approval having not been withdrawn) the
Euronext Admission;

(l)

the New PLC Shares having been accepted for book-entry transfers by Euroclear Nederland on
or prior to the Euronext Admission;

(m)

the Form F-6 having become effective under the Securities Act and, immediately prior to the
CBM Effective Date, not being the subject of any stop order or proceeding seeking a stop order;

(n)

the New PLC ADSs having been authorised for listing and trading on the NYSE, upon official
notice of allotment;

(o)

each of the Clearances having been received (and not revoked) on terms satisfactory to NV
and PLC; and

(p)

no law or order prohibiting, or pending lawsuit seeking to prohibit, the Cross-Border Merger
having been issued or filed by any competent US, European Union, Netherlands, or UK
governmental authority.

22.2

Unification is also conditional on there being no other fact, matter or circumstances which NV and PLC
consider may, or may be reasonably likely to, prevent, delay, hinder or otherwise adversely affect
Unification under PLC or the willingness of NV and PLC to pursue Unification as contemplated
including where, in the Boards’ view, proceeding with Unification would not be in the best interests of
Unilever, its shareholders and other stakeholders as a whole.

22.3

The Boards will have all necessary powers to acknowledge the fulfilment or waiver, as the case may be,
of the conditions set out above.

23

Miscellaneous

23.1

The PLC Board and the NV Board may jointly consent to any modification of or addition to the
Common Draft Terms of Merger or to any condition which the UK High Court may approve or impose.
No changes will be made after these Common Draft Terms of Merger having been deposited with the
Dutch Trade Register.

23.2

The Common Draft Terms of Merger have been prepared in the English language. For filing purposes in
the Netherlands, a certified Dutch translation of these Common Draft Terms of Merger and the relevant
annexes hereto has been prepared by a sworn translator which is included in Part 2 of these Common
Draft Terms of Merger.

23.3

The content of the Common Draft Terms of Merger has been discussed and agreed by the Merging
Companies in English and, to the extent that there are any differences in the text, the English version of
the Common Draft Terms of Merger will be authoritative.
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Annex 1: Definitions
“Amended NV Articles” means the amended articles of association of NV proposed for adoption by the
general meeting of NV Shareholders, holders of NV Special Shares and NV NYRS Holders at the NV EGM;
“Amended PLC Articles” means the amended articles of association of PLC proposed for approval
by PLC Shareholders at the PLC General Meeting as set out in Annex 4 of these Common Draft Terms of
Merger;
“Authority” means any Tax Authority or Regulatory Authority or any other relevant government or
governmental, quasi-governmental, supranational, statutory, regulatory, environmental or investigative body,
court, trade agency, association, institution, any entity owned or controlled by any relevant government or state,
or any other body or person whatsoever in any relevant jurisdiction (in each case) whose consent, or with
whom a submission, filing or notification, is necessary in order to satisfy the conditions to Unification;
“Boards” means the PLC Board and the NV Board;
“Business Day” means a day (excluding Saturdays, Sundays and public holidays) on which banks are generally
open for business in Amsterdam, London and New York;
“Cash Compensation” means compensation in cash to be paid to a Withdrawing Shareholder in respect of
those NV Ordinary Shares and NV NYRSs which will be converted into NV Ordinary B Shares and
subsequently cancelled in relation to any NV Exit Share of such shareholder;
“Cash Compensation Funding Shares” means the New PLC Shares, equal to the number of NV Exit Shares,
to be issued in an offering in order to realise the cash proceeds required to fund the Cash Compensation;
“CBM Effective Date” means the date (and, where relevant, time) on which the Cross-Border Merger becomes
effective as fixed by the order of the UK High Court approving the Cross-Border Merger;
“CBM Exchange Ratio” means the exchange ratio set out in these Common Draft Terms of Merger;
“Clearances” means all consents, clearances, confirmations, permissions and waivers that are required to be
obtained, all filings that are required to be made and all waiting periods that may need to have expired, from or
under the laws, regulations or practices applied by any Authority in connection with the implementation of
Unification;
“Common Draft Terms of Merger” means these common draft terms of merger adopted by the Boards;
“Cross-Border Merger” means the cross-border merger between PLC and NV, on the terms set out in these
Common Draft Terms of Merger;
“Directors” means the directors of PLC and NV;
“DTC” means the Depositary Trust Company, a New York limited purpose trust company having its principal
place of business in the State of New York;
“Election” means the election to participate in the Withdrawal Mechanism;
“Elma” means Naamlooze Vennootschap Elma, a direct subsidiary of NV;
“Equalisation Agreement” means an agreement dated 28 June 1946 between PLC and NV, as amended
pursuant to supplemental agreements dated 20 July 1981, 21 December 1981, 15 May 2006 and 20 May 2009
respectively;
“Euroclear Nederland” means Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., trading as
Euroclear Nederland;
“Euronext Amsterdam” means Euronext Amsterdam N.V.;
“Euronext in Amsterdam” means the regulated market operated by Euronext Amsterdam;
“FCA” means the UK Financial Conduct Authority or its successor from time to time;
“Form F-6” means the registration statement on Form F-6 registering the New PLC ADSs issuable upon
deposit of New PLC Shares with Deutsche Bank Trust Company Americas in its capacity as depositary,
together with any amendments, supplements and exhibits thereto;
“Giro Act” means the Dutch Securities Giro Transfer Act (Wet giraal effectenverkeer);

17

“Indirect NV NYRS Holders” means NV NYRS Holders who hold their NV NYRSs in book-entry form
through a bank, broker or other DTC participant;
“Indirect NV NYRSs” means the NV NYRSs held by Indirect NV NYRS Holders;
“Latest Practicable Date” means 4 August 2020, being the latest practicable date prior to the date of these
Common Draft Terms of Merger;
“LSE” means London Stock Exchange plc;
“LSE’s Main Market” means the LSE’s main market for listed securities;
“Merging Companies” means PLC and NV together;
“New PLC ADSs” means the PLC ADSs proposed to be issued, credited as fully paid, pursuant to the CrossBorder Merger;
“New PLC Shares” means the PLC Shares proposed to be issued, credited as fully paid, pursuant to the CrossBorder Merger;
“NV Articles” means the articles of association of NV;
“NV Bearer Subshares” means subshares of NV Ordinary Shares, each amounting to 3/112th part of one
NV Ordinary Share, in bearer form;
“NV Board” means the board of directors of NV;
“NV EGM” means the extraordinary general meeting of NV Shareholders, NV NYRS Holders and holders of
NV Special Shares to be held on 21 September 2020 in order to, among other things, approve Unification,
including the Cross-Border Merger, including any adjournment thereof;
“NV Exit Shares” means NV Shares and NV NYRSs for which NV Shareholders and NV NYRS Holders have
exercised their rights under the Withdrawal Mechanism;
“NV NYRS Agent” means Deutsche Bank Trust Company Americas in its capacity as US registrar, transfer
agent, paying agent and shareholder services agent for the NV NYRSs;
“NV NYRS Holders” means the holders of NV NYRSs;
“NV NYRSs” means ordinary shares, each with a par value of €0.16, in the capital of NV, held in New York
registry form;
“NV Ordinary B Shares” means ordinary B shares, each with a par value of €0.16, in the capital of NV, that
will be included in NV’s authorised share capital pursuant to the Amended NV Articles;
“NV Ordinary Shares” means ordinary shares, each with a par value of €0.16, in the capital of NV, excluding
NV NYRSs;
“NV Registered Subshares” means subshares of NV Ordinary Shares, each amounting to 3/112th part of one
NV Ordinary Share, in registered form;
“NV Shareholders” means the holders of NV Shares (excluding shares held in treasury);
“NV Shares” means NV Ordinary Shares and NV Subshares;
“NV Special Shares” means ordinary shares, each with a par value of €428.57 in the capital of NV numbered
1 up to and including 2,400;
“NV Special Shares Class Meeting” means the meeting of holders of NV Special Shares;
“NV Subshares” means NV Bearer Subshares and NV Registered Subshares;
“NYRS Form of Election” means the election form by which Registered NYRS Holders may elect to receive
New PLC ADSs in the Direct Registration System instead of New PLC Shares in certificated form;
“NYSE” means the New York Stock Exchange;
“Overseas Shareholders” means NV Shareholders and NV NYRS Holders with a registered address in, or
who are citizens, residents or nationals of or located in, jurisdictions outside the United Kingdom, United States
or the Netherlands or whom PLC and NV reasonably believe to be citizens, residents or nationals of or located
in jurisdictions outside the United Kingdom, United States or the Netherlands;
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“PLC ADS Depositary” means Deutsche Bank Trust Company Americas in its capacity as depositary under
the Second Amended and Restated Deposit Agreement dated 1 July 2014 by and among, PLC, Deutsche Bank
Trust Company Americas and the holders and beneficial owners of PLC ADSs issued thereunder;
“PLC ADS Holders” means a holder of PLC ADSs;
“PLC ADSs” means American depositary shares of PLC each representing one PLC Share;
“PLC Board” means the board of directors of PLC;
“PLC Court Meeting” means the meeting of PLC Shareholders to be held at 2.30 p.m. on 12 October 2020
convened pursuant to an order of the UK High Court for the purposes of considering and, if thought fit,
approving the Cross-Border Merger, including any adjournment thereof;
“PLC Deferred Shares” means the deferred shares of £1.00 each in the capital of PLC;
“PLC Deposit Agreement” means the Second Amended and Restated Deposit Agreement dated 1 July 2014
by and among PLC, Deutsche Bank Trust Company Americas, as PLC ADS Depositary, and the holders and
beneficial owners of American depositary shares issued thereunder;
“PLC General Meeting” means the general meeting of PLC Shareholders to be held at 2.45 p.m. on
12 October 2020 (or as soon thereafter as the PLC Court Meeting has concluded or been adjourned), for the
purposes of considering and, if thought fit, passing the PLC Special Resolution, including any adjournment
thereof;
“PLC Shareholders” means the holders of PLC Shares;
“PLC Shares” means the ordinary shares of 31⁄9 pence each in the capital of PLC;
“PLC Special Resolution” means the special resolution to be proposed at the PLC General Meeting;
“Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council
and any relevant delegated regulations;
“Registered Book-Entry NV NYRS Holders” means NV NYRS Holders who hold their NV NYRSs in
registered book-entry form on the books of the NV NYRS Agent;
“Registered Certificated NV NYRS Holders” means NV NYRS Holders who hold their NV NYRSs in
physical certificated form;
“Registered NV NYRS Holders” means Registered Book-Entry NV NYRS Holders and Registered
Certificated NV NYRS Holders;
“Registered NV NYRSs” means the NV NYRSs held by Registered NV NYRS Holders;
“Registrar of Companies” means the Registrar of Companies in England and Wales;
“Regulatory Authority” means any central bank, ministry, court or competition, antitrust, national,
supranational or supervisory body or other government, governmental, environmental, trade or regulatory
agency or body, in each case in any jurisdiction (including the several States of the United States);
“Shareholders” means PLC Shareholders, NV Shareholders, PLC ADS Holders and NV NYRS Holders,
together;
“Tax Authority” means any taxing or other authority competent to impose any liability in respect of taxation
or responsible for the assessment, administration or collection of taxation or enforcement of any law in relation
to taxation;
“UHL” means United Holdings Limited, a direct subsidiary of PLC;
“UK” or “United Kingdom” means the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
“UK Cross-Border Mergers Regulations” means the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007
(SI 2007/2974), as amended;
“UK High Court” means the High Court of Justice in England and Wales;
“UK Official List” means the official list of the FCA;
“Unification” means the Cross-Border Merger and the related implementation steps pursuant to which PLC
will become the single parent company of the Unilever Group;
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“Unification Agreement” means the agreement expected to be entered into on or around 10 August 2020 by
NV and PLC, setting out certain mutual commitments in relation to Unification;
“Unilever Employee Share Plans” means the global employee share plan (known as “SHARES”), the North
America Omnibus Equity Compensation Plan, the Unilever Share Plan and the Share Incentive Plan (known as
“UK ShareBuy”);
“Unilever Group” or “Unilever” prior to the implementation of Unification, refers to PLC, NV and the
companies they control, and following the implementation of Unification refers to PLC and the companies it
will control;
“United States” or “US” means the United States of America, its territories and possessions, any state of the
United States, and the District of Columbia;
“Withdrawal Application” means a request for compensation in accordance with section 2:333h, subsection 1,
Dutch Civil Code;
“Withdrawal Application Form” means the application form appended to the document of which these
Common Draft Terms of Merger form a part at Annex A;
“Withdrawal Mechanism” means the mechanism in accordance with section 2:333h, subsection 1, Dutch Civil
Code under which any NV Shareholder or NV NYRS Holder who voted against the Cross-Border Merger and
completed a Withdrawal Application Form may elect not to become a PLC Shareholder or PLC ADS Holder;
“Withdrawal Period” means a one-month period beginning on the day after the NV EGM; and
“Withdrawing Shareholder” means NV Shareholders and NV NYRS Holders: (i) who vote against the CrossBorder Merger at the NV EGM; and (ii) who also file a request for cash compensation through completing a
Withdrawal Application Form.
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Annex 4: Proposed Amended PLC Articles of Association Post-Unification
PROPOSED AMENDED ARTICLES OF ASSOCIATION OF UNILEVER PLC
INTERPRETATION
Exclusion of Model Articles
1

No articles set out in any statute, or in any statutory instrument made under any statute,
concerning companies shall apply as articles of the Company.

Definitions
2

In these articles unless the context otherwise requires:
“address”, includes a number or address used for sending or receiving documents or information
by electronic means;
“these articles” means these articles of association as altered from time to time by special
resolution and the expression “this article” shall be construed accordingly;
“the auditors” means the auditors for the time being of the Company or, in the case of joint
auditors, any one of them;
“the Bank of England base rate” means the base lending rate most recently set by the Monetary
Policy Committee of the Bank of England in connection with its responsibilities under Part 2 of the
Bank of England Act 1998;
“certificated share” means a share which is not an uncertificated share;
“clear days” in relation to the period of a notice means that period excluding the day when the
notice is served or deemed to be served and the day for which it is given or on which it is to take
effect;
“the Companies Acts” means every statute (including any order, regulations or other subordinated
legislation made under it) from time to time in force concerning companies in so far as the same
applies to the Company;
“Company” means Unilever PLC;
“the Directors” means the Board of Directors of the Company for the time being;
“the holder” in relation to any shares means the member whose name is entered in the register as
the holder of those shares;
“the office” means the registered office for the time being of the Company;
“paid up” means paid up or credited as paid up;
“participating class” means a class of shares title to which is permitted by an Operator to be
transferred by means of a relevant system;
“person entitled by transmission” means a person whose entitlement to a share in consequence
of the death or bankruptcy of a member or of any other event giving rise to its transmission by
operation of law has been noted in the register;
“the register” means the register of members of the Company;
“seal” means any common or official seal that the Company may be permitted to have under the
Companies Acts;
“the Secretary” means the secretary, or (if there are joint secretaries) any one of the joint
secretaries, of the Company and includes an assistant or deputy secretary and any person
appointed by the Directors to perform any of the duties of the secretary;
“shares” includes stock;
“uncertificated share” means a share of a class which is for the time being a participating class,
title to which is recorded on the register as being held in uncertificated form;
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“the uncertificated securities rules” means provisions of the Companies Acts relating to the
holding, evidencing of title to, or transfer of uncertificated shares and any legislation, rules or
other arrangements made under or by virtue of such provision;
“United Kingdom” means Great Britain and Northern Ireland;
references to a document being executed include references to its being executed under hand or
under seal or by any other method except authentication as specified by the Companies Acts;
references to a document being signed or to signature include references to it being executed
under hand or under seal or by any other method and, in the case of a communication in
electronic form, such references are to its being authenticated as specified by the Companies
Acts;
references to writing include references to any method of representing or reproducing words in a
legible and nontransitory form whether sent or supplied in electronic form or otherwise and written
shall be construed accordingly;
words or expressions to which a particular meaning is given by the Companies Acts or the
uncertificated securities rules in force when these articles or any part of these articles are adopted
bear the same meaning in these articles or that part (as the case may be) save that the word
“company” shall include any body corporate; references to a meeting shall not be taken as
requiring more than one person to be present if any quorum requirement can be satisfied by one
person; and headings and notes are included only for convenience and shall not affect
construction.
AGREEMENT FOR DISTRIBUTION OF PROFITS AND ASSETS
Agreement with Unilever N.V.
3

Intentionally deleted.

LIMITED LIABILITY
Limited liability
4

The liability of members of the Company is limited to the amount, if any, unpaid on the shares in
the Company held by them.

SHARE CAPITAL
Rights attached to shares
5

Subject to the provisions of the Companies Act and to any rights conferred on the holders of any
other shares, any share may be issued with or have attached to it such rights and restrictions as
the Company may by ordinary resolution decide or, if no such resolution has been passed or so
far as the resolution does not make specific provision, as the Directors may decide. Such rights
and restrictions shall apply to the relevant shares as if the same were set out in these articles.

Redemption of shares
6

Subject to the provisions of the Companies Acts and to any rights conferred on the holders of any
class of shares, any share may be issued which is to be redeemed, or is to be liable to be
redeemed at the option of the Company or the holder. The Directors may determine the terms,
conditions and manner of redemption of any redeemable share so issued. Such terms and
conditions shall apply to the relevant shares as if the same were set out in these articles.

Trusts not recognised
7

Except as ordered by a court of competent jurisdiction or as required by law, no person shall be
recognised by the Company as holding any share upon any trust and the Company shall not be
bound by or required in any way to recognise (even when having notice of it) any interest in any
share other than an absolute right to the whole of the share in the holder.
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Allotment of shares
8

Subject to the provisions of the Companies Acts these articles and to any resolution passed by
the Company and without prejudice to any rights attaching to existing shares, the Directors may
offer, allot, grant options over or otherwise deal with or dispose of shares in the Company to such
persons, at such times and for such consideration and upon such terms as the Directors may
decide.

Payment of commission
9

The Company may in connection with the issue of any shares or the sale for cash of treasury
shares exercise all powers of paying commission and brokerage conferred or permitted by the
Companies Acts. Any such commission or brokerage may be satisfied by the payment of cash or
by the allotment of fully or partly-paid shares or other securities or partly in one way and partly in
the other.

Repayment of capital in a winding-up
10 Intentionally deleted.
Modification of rights
11 (A) So long as the capital is divided into different classes of shares, but subject to the Companies
Acts, all or any of the rights and privileges attached to each class may from time to time be
modified or abrogated in any manner with the consent in writing of the holders of three-fourths of
the issued shares of that class (excluding any shares of that class held as treasury shares) or
with the sanction of a special resolution passed at a separate general meeting of the holders of
shares of the class. To any such general meeting all the provisions of these articles as to general
meetings of the Company shall mutatis mutandis apply but so that the necessary quorum shall be
two persons at least holding or representing by proxy one-third of the capital paid up on the
issued shares of the class (excluding any shares of that class held as treasury shares), that every
holder of shares of the class shall be entitled on a poll to one vote for every such share held by
him, that every holder of shares of the class present in person or by proxy may demand a poll
and that if at any adjourned meeting a quorum as above defined be not present those of such
holders who are present in person or by proxy shall be a quorum.
(B) Intentionally deleted.
(C) Intentionally deleted.
(D) Subject as aforesaid the rights and privileges attached to any class shall for the purposes of
this article not be deemed to be modified unless the modification prejudicially affects such rights
or privileges.
EVIDENCE OF TITLE TO SHARES
Uncertificated shares
12 (A) Pursuant and subject to the uncertificated securities rules, the Directors may permit title to
shares of any class to be evidenced otherwise than by a certificate and title to shares of such a
class to be transferred by means of a relevant system and may make arrangements for a class of
shares (if all shares of that class are in all respects identical) to become a participating class. Title
to shares of a particular class may only be evidenced otherwise than by a certificate where that
class of shares is for the time being a participating class. The Directors may also, subject to
compliance with the uncertificated securities rules, determine at any time that title to any class of
shares may from a date specified by the Directors no longer be evidenced otherwise than by a
certificate or that title to such a class shall cease to be transferred by means of any particular
relevant system.
(B) In relation to a class of shares which is, for the time being, a participating class and for so
long as it remains a participating class, no provision of these articles shall apply or have effect to
the extent that it is inconsistent in any respect with:
(i)

the holding of shares of that class in uncertificated form;
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(ii) the transfer of title to shares of that class by means of a relevant system; and
(iii) any provision of the uncertificated securities rules, and, without prejudice to the generality of
this article, no provision of these articles shall apply or have effect to the extent that it is in any
respect inconsistent with the maintenance, keeping or entering up by the Operator, so long as
that is permitted or required by the uncertificated securities rules, of an Operator register of
securities in respect of that class of shares in uncertificated form.
(C) Shares of a class which is for the time being a participating class may be changed from
uncertificated to certificated form, and from certificated to uncertificated form, in accordance with
and subject as provided in the uncertificated securities rules, and the Directors shall record on the
register of members that the shares are held in certificated or uncertificated form as appropriate.
(D) If, under these articles or the Companies Acts, the Company is entitled to sell, transfer or
otherwise dispose of, forfeit, re-allot, accept the surrender of or otherwise enforce a lien over an
uncertificated share, then, subject to these articles and the Companies Acts, such entitlement
shall include the right of the board to:
(i) require the holder of that uncertificated share by notice in writing to change that share from
uncertificated to certificated form within such period as may be specified in the notice and keep it
as a certificated share for as long as the board requires;
(ii) appoint any person to take such other steps, by instruction given by means of a relevant
system or otherwise, in the name of the holder of such share as may be required to effect the
transfer of such share and such steps shall be as effective as if they had been taken by the
registered holder of that share; and
(iii) take such other action that the board considers appropriate to achieve the sale, transfer,
disposal, forfeiture, re-allotment or surrender of that share or otherwise to enforce a lien in
respect of that share.
(E) Unless the Directors otherwise determine, shares which a member holds in uncertificated form
shall be treated as separate holdings from any shares which that member holds in certificated
form. However, shares held in uncertificated form shall not be treated as forming a class which is
separate from certificated shares with the same rights.
(F) Unless the Directors otherwise determine or the uncertificated securities rules otherwise
require, any shares issued or created out of or in respect of any uncertificated shares shall be
uncertificated shares and any shares issued or created out of or in respect of any certificated
shares shall be certificated shares.
(G) The Company shall be entitled to assume that the entries on any record of securities
maintained by it in accordance with the uncertificated securities rules and regularly reconciled
with the relevant Operator register of securities are a complete and accurate reproduction of the
particulars entered in the Operator register of securities and shall accordingly not be liable in
respect of any act or thing done or omitted to be done by or on behalf of the Company in reliance
on such assumption; in particular, any provision of these articles which requires or envisages that
action will be taken in reliance on information contained in the register shall be construed to
permit that action to be taken in reliance on information contained in any relevant record of
securities (as so maintained and reconciled).
Certificated shares
13 Subject to the provisions of the uncertificated securities rules, the rules of any relevant system
and these articles, every person (except a person to whom the Company is not by law required to
issue a certificate) whose name is entered in the register as a holder of any certificated shares
shall be entitled, without payment, to receive within two months after allotment or lodgment of a
transfer to him of the shares or within two months after the relevant Operator-instruction is
received by the Company (or within such other period as the terms of issue shall provide) one
certificate for all the shares of any one class or several certificates each for one or more of the
shares of the class in question upon payment for every certificate after the first of such
reasonable out-of-pocket expenses as the Directors may from time to time decide. In the case of
a certificated share held jointly by several persons, delivery of a certificate to one of several joint
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holders shall be sufficient delivery to all. A member who has transferred some of the shares
comprised in his holding shall be entitled to a certificate for the balance without charge.
Replacement of certificates
14 If a share certificate is defaced, worn out, lost or destroyed, it may be replaced without fee but on
such terms (if any) as to evidence and indemnity and to payment of the costs and any exceptional
out-of-pocket expenses of the Company in investigating the evidence and preparing the indemnity
as the Directors may decide and, where it is defaced or worn out, after delivery of the old
certificate to the Company.
Execution of share certificates
15 Every share certificate shall be executed under a seal or in such other manner as the Directors
having regard to the terms of issue and any listing requirements may authorise and shall specify
the number and class of shares to which it relates and the amount or respective amounts paid up
on the shares. The Directors may by resolution decide, either generally or in any particular case
or cases, that any signatures on any share certificates need not be autographic but may be
applied to the certificates by some mechanical means or may be printed on them or that the
certificates need not be signed by any person.
LIEN
Company’s lien on shares not fully paid
16 The Company shall have a first and paramount lien on every share (not being a fully paid share)
for all amounts payable to the Company (whether presently or not) in respect of that share. The
Company’s lien on a share shall extend to all distributions and other amounts payable in respect
of it. The Directors may at any time either generally or in any particular case waive any lien that
has arisen or declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this article.
Enforcing lien by sale
17 The Company may sell, in such manner as the Directors may decide, any shares on which the
Company has a lien if a sum in respect of which the lien exists is presently payable and is not
paid within 7 clear days after a notice in writing has been served on the holder of the shares,
demanding payment and stating that if the notice is not complied with the shares may be sold.
For giving effect to the sale the Directors may authorise some person to transfer the shares sold
to or in accordance with the directions of the purchaser.
Validity of sales
18 The transferee shall be registered as the holder of the shares and he shall not be bound to see to
the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any
irregularity or invalidity in the proceedings relating to the sale. After his name has been registered
the validity of the sale shall not be impeached by any person, and the remedy of any person
aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company exclusively.
Application of proceeds of sale
19 The net proceeds, after payment of the costs, of the sale by the Company of any shares on which
it has a lien shall be applied in or towards payment or discharge of the debt or liability in respect
of which the lien exists so far as it is presently payable, and any residue shall (subject to a like
lien for debts or liabilities not presently payable as existed upon the shares prior to the sale and
upon surrender, if required by the Company, for cancellation of the certificate for the shares sold)
be paid to the holder immediately before the sale.
CALLS ON SHARES
Calls
20 The Directors may from time to time make calls upon the members in respect of any moneys
unpaid on their shares (whether on account of the nominal amount of the shares or by way of
premium) and not payable on a date fixed by or in accordance with the terms of issue, and each
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member shall (subject to the Company serving upon him at least fourteen clear days’ notice
specifying the time or times and place of payment) pay to the Company at the time or times and
place so specified the amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the
Directors may decide. A person upon whom a call is made shall remain liable for the call
notwithstanding the subsequent transfer of the shares in respect of which the call was made.
Payment on calls
21 A call may be made payable by instalments and shall be deemed to have been made at the time
when the resolution of the Directors authorising the call was passed.
Liability of joint holders
22 The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect of the
share.
Interest due on non-payment
23 If a call remains unpaid after it has become due and payable, the person from whom it is due and
payable shall pay interest on the amount unpaid from the day it is due and payable to the time of
actual payment at such rate (not exceeding the Bank of England base rate by more than five
percentage points) as the Directors may decide, and all expenses that have been incurred by the
Company by reason of such non-payment, but the Directors shall be at liberty in any case or
cases to waive payment of the interest or expenses wholly or in part.
Sums due on allotment to be treated as calls
24 Any sum which becomes payable on allotment or on any other date fixed by or in accordance
with the terms of issue, whether on account of the nominal amount of the share or by way of
premium, shall be deemed to be a call made, notified and payable on the date on which, by the
terms of issue, it becomes payable and, in case of nonpayment, all the relevant provisions of
these articles as to payment of interest, forfeiture or otherwise shall apply as if the sum had
become payable by virtue of a call properly made and notified.
Power to differentiate
25 The Directors may on the issue of shares differentiate between the allottees or holders as to the
amount of calls to be paid and the times of payment.
Payment of calls in advance
26 The Directors may, if they think fit, receive from any member who is willing to advance them all or
any part of the moneys uncalled and unpaid upon any shares held by him and upon all or any of
the moneys so advanced may (until they would, but for the advance, become presently payable)
pay interest at such rate, (not exceeding the Bank of England base rate by more than five
percentage points unless the Company by ordinary resolution shall otherwise direct) as the
Directors may decide.
FORFEITURE OF SHARES
Notice may be given if call or instalment not paid
27 If any call or instalment of a call remains unpaid on any share after the day appointed for
payment, the Directors may at any time serve a notice on the holder requiring payment of so
much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued,
and all expenses that may have been incurred by the Company by reason of such non-payment.
Form of notice
28 The notice shall name a further day (not being less than fourteen clear days from the date of the
notice) on or before which, and the place where, the payment required by the notice is to be
made and shall state that in the event of non-payment on or before the day and at the place
appointed, the shares in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable
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to be forfeited. The Directors may accept the surrender of any share liable to be forfeited and, in
that event, references in these articles to forfeiture shall include surrender.
Forfeiture of shares if non-compliance with notice
29 If the requirements of the notice are not complied with, any share in respect of which it was given
may, at any time before payment of all calls or instalments and interest due in respect of it has
been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect and the forfeiture shall
include all dividends declared and other moneys payable in respect of the forfeited shares and
not paid before the forfeiture.
Notice after forfeiture
30 When any share has been forfeited, notice of the forfeiture shall be served upon the person who
was before forfeiture the holder of the share but no forfeiture shall be invalidated by any omission
or neglect to give the notice.
Sale of forfeited shares
31 Until cancelled in accordance with the requirements of the Companies Acts, a forfeited share
shall be deemed to be the property of the Company and may be sold, re-allotted or otherwise
disposed of either to the person who was, before forfeiture, the holder or to any other person
upon such terms and in such manner as the Directors shall decide, and at any time before a sale,
re-allotment or disposition the forfeiture may be cancelled by the Directors on such terms as the
Directors may decide.
Arrears to be paid notwithstanding forfeiture
32 A person whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of them and
shall surrender to the Company for cancellation the certificate for the forfeited shares but shall
remain liable to pay to the Company all moneys which at the date of the forfeiture were payable
by him to the Company in respect of those shares with interest thereon at such rate (not
exceeding the Bank of England base rate by more than five percentage points) as the Directors
may decide from the date of forfeiture until payment, and the Company may enforce payment
without being under any obligation to make any allowance for the value of the shares forfeited or
for any consideration received on their disposal.
Effect of forfeiture
33 The forfeiture of a share shall involve the extinction of all interest in and also of all claims and
demands against the Company in respect of the share and all other rights incident to the share,
except only such of those rights as by these articles are expressly saved.
Statutory declaration as to forfeiture
34 A statutory declaration that the declarant is a Director of the Company or the Secretary and that a
share has been forfeited on a specified date shall be conclusive evidence of the facts stated in it
as against all persons claiming to be entitled to the share. The Company may receive the
consideration (if any) given for the share on its sale, re-allotment or disposition and the Directors
may authorize some person to transfer the share to the person to whom it is sold, re-allotted or
disposed of and, if the share is in registered form, he shall be registered as the holder of the
share and shall not be bound to see to the application of the purchase money (if any) nor shall his
title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings relating to the
forfeiture, sale, re-allotment or disposal.
TRANSFER OF SHARES
Transfer
35 Subject to such of the restrictions of these articles as may be applicable:
(A) any member may transfer all or any of his uncertificated shares by means of a relevant
system in such manner provided for, and subject as provided in the uncertificated securities rules,
and accordingly no provision of these articles shall apply in respect of an uncertificated share to
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the extent that it requires or contemplates the effecting of a transfer by an instrument in writing or
the production of a certificate for the share to be transferred; and
(B) any member may transfer all or any of his certificated shares by an instrument of transfer in
any usual form or in any other form which the Directors may approve.
Execution of transfer
36 The instrument of transfer of a certificated share shall be executed by or on behalf of the
transferor and (in the case of a partly paid share) the transferee, and the transferor shall be
deemed to remain the holder of the share concerned until the name of the transferee is entered in
the register in respect of it. All instruments of transfer, when registered, may be retained by the
Company. The transfer books may be closed during such time as the Directors think fit, not
exceeding in the whole thirty days in each year.
Right to decline to register transfer of partly paid shares
37 The Directors can decline to register any transfer of any share which is not a fully paid share.
Further rights to decline to register transfer
38 (A) Registration of a transfer of an uncertificated share can be declined in the circumstances set
out in the uncertificated securities rules, and where, in the case of a transfer to joint holders, the
number of joint holders to whom the uncertificated share is to be transferred exceeds four.
(B) The Directors may decline to register any transfer of a certificated share unless:
(i) the instrument of transfer is duly stamped or duly certified or otherwise shown to the
satisfaction of the Directors to be exempt from stamp duty and is left at the office or such other
place as the Directors may from time to time determine accompanied (save in the case of a
transfer by a person to whom the Company is not required by law to issue a certificate and to
whom a certificate has not been issued) by the certificate for the share to which it relates and
such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the person
signing the instrument of transfer to make the transfer and, if the instrument of transfer is signed
by some other person on his behalf, the authority of that person so to do;
(ii) the instrument of transfer is in respect of only one class of share; and
(iii) in the case of a transfer to joint holders, the number of joint holders to whom the share is to
be transferred does not exceed four.
(C) For all purposes of these articles relating to the registration of transfers of shares, the
renunciation of the allotment of any shares by the allottee in favour of some other person shall be
deemed to be a transfer and the Directors shall have the same powers of refusing to give effect to
such a renunciation as if it were a transfer.
Notice of refusal
39 If the Directors decline to register a transfer they shall, within two months after the date on which
the instrument of transfer was lodged or, in the case of uncertificated shares, within two months
after the date on which the relevant Operator-instruction is received, send to the transferee notice
of the refusal.
No fee payable on registration
40 No fee shall be charged by the Company for registering any transfer or document relating to or
affecting the title to any share or for making any other entry in the register.
TRANSMISSION OF SHARES
Transmission of registered shares on death
41 If a member dies, the survivor or survivors, where he was a joint holder, and his personal
representatives, where he was a sole holder or the only survivor of joint holders, shall be the only
persons recognised by the Company as having any title to his shares; but nothing contained in
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these articles shall release the estate of a deceased holder from any liability in respect of any
share held by him solely or jointly with other persons.
Entry of transmission in register
42 Where the entitlement of a person to a share in consequence of the death or bankruptcy of a
member or of any other event giving rise to its transmission by operation of law is proved to the
satisfaction of the Directors, the Directors shall cause the entitlement of that person to be noted in
the register.
Election of person entitled by transmission
43 Any person entitled by transmission to a share may, subject as provided elsewhere in these
articles, elect either to become the holder of the share or to have some person nominated by him
registered as the holder. If he elects to be registered himself, he shall give notice to the Company
to that effect. If he elects to have another person registered, he shall transfer title to the share to
that person. All the provisions of these articles relating to the transfer of shares shall apply to the
notice or transfer as if the death or bankruptcy of the member or other event giving rise to the
transmission had not occurred and the notice or transfer was given or executed by the member.
Rights of person entitled by transmission
44 Where a person becomes entitled by transmission to a share, the rights of the holder in relation to
that share shall cease, but the person entitled by transmission to the share may give a good
discharge for any dividends or other moneys payable in respect of it and shall have the same
rights in relation to the share as he would have had if he were the holder of it, provided that, in
order to vote at any general meeting in respect thereof, he shall have satisfied the Directors of his
entitlement 48 hours at least before the time of holding the meeting at which he proposes to vote,
or the Directors have previously admitted his right to vote in respect thereof. The Directors may at
any time give notice requiring the person to elect either to be registered himself or to transfer the
share and if the notice is not complied with within sixty days the Directors may withhold payment
of all dividends and other moneys payable in respect of the share until the requirements of the
notice have been complied with or, where the share is fully paid up, may deem the person to have
elected to be registered as a member in respect thereof and he may be registered accordingly.
CONVERSION OF SHARES INTO STOCK
Conversion of shares into stock
45 The Company in general meeting may convert any paid-up shares (excluding any shares held as
treasury shares) into stock and may reconvert any stock into paid-up shares of any denomination.
When any shares have been converted into stock the several holders of such stock may
thenceforth transfer their respective interests therein or any part of such interest in the same
manner and subject to the same regulations and restrictions as and subject to which shares in the
Company’s capital may then be transferred or as near thereto as circumstances will admit. But
the Directors may from time to time, if they think fit, fix the minimum amount of stock transferable,
and direct that fractions of a pound shall not be dealt with, with power, nevertheless, at their
discretion to waive such rules in any particular case.
Rights of stockholders
46 The stock shall confer on the holders thereof respectively the same privileges and advantages as
regards participation in profits and voting at meetings of the Company, and for other purposes as
would have been conferred by shares of equal amount in the capital of the Company, of the same
class as the shares from which such stock was converted, but so that none of such privileges or
advantages except the participation in profits of the Company or in the assets of the Company on
a winding-up shall be conferred by any such aliquot part of stock as would not, if existing in
shares, have conferred such privileges or advantages. No such conversion shall prejudice or
affect any preference or other special privilege attached to the shares so converted. Save as
aforesaid all the provisions herein contained shall, so far as circumstances will admit, apply to
stock as well as to shares. The stock resulting from the conversion of any class of shares into
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stock shall be described in the same manner as such class with the substitution of the word
“stock” for shares.
SHARE WARRANTS TO BEARER
Issue of share warrants
47 The Company is hereby authorised to issue share warrants under the powers given by the
Companies Acts, and the Directors may accordingly, with respect to any shares which are fully
paid-up (in any case in which they shall in their discretion think fit so to do), upon an application in
writing signed by the person registered as the holder of such shares and authenticated by such
statutory declaration or other evidence (if any) as the Directors may from time to time require as
to the identity of the person signing the request, and upon receiving the certificate (if any) of such
shares, and the amount of the stamp duty on such warrant, or if the Company shall previously
have compounded for such stamp duty, then such sum (if any) as the Directors may determine in
respect of the amount payable for such composition, and such fee as the Directors may from time
to time require, issue under a seal at the expense in all respects of the person applying for the
same a warrant duly stamped stating that the bearer of the warrant is entitled to the shares
therein specified, and may, in any case in which a warrant is so issued, provide by coupons or
otherwise for the payment of the future dividends or other moneys on the shares included in such
warrant.
Bearer of warrants deemed a member of the Company
48 Subject to the provisions of these articles and of the Companies Acts, the bearer of a warrant
shall be deemed to be a member of the Company and shall be entitled to the same privileges and
advantages as he would have had if his name had been included in the register as the holder of
the shares specified in such warrant.
Restrictions on attending and voting at meetings
49 No person shall as bearer of a warrant, be entitled (a) to sign a requisition for calling a meeting or
to give notice of intention to submit a resolution to a meeting, or (b) to attend or vote by himself or
his proxy, or exercise any privilege as a member at a meeting, unless he shall, in case (a) before
or at the time of lodging such requisition or giving such notice of intention as aforesaid, or in case
(b) three days at least before the day fixed for the meeting, have deposited at the office or at such
other place as may be specified in the notice the warrant in respect of which he claims to act,
attend or vote as aforesaid, and unless the warrant shall remain so deposited until after the
meeting and any adjournment thereof shall have been held.
One name only to be received as holder of share warrant
50 Not more than one name shall be received as that of the holder of a warrant.
Issue of deposit certificate in respect of share warrants
51 To any person so depositing a warrant there shall be delivered a certificate stating his name and
address, and describing the shares included in the warrant so deposited, and bearing the date of
issue of the certificate, and such certificate shall entitle him, or his proxy duly appointed, as
hereinafter provided, to attend and vote at any general meeting held within three months from the
date of the certificate in the same way as if he were the registered holder of the shares specified
in the certificate.
Surrender of deposit certificate
52 Upon delivery up of the certificate to the Company, the bearer of the certificate shall be entitled to
receive the warrant in respect of which the certificate was given.
Restriction on exercise of rights of membership
53 The holder of a warrant shall not, save as aforesaid, be entitled to exercise any right as a
member, unless (if called upon by any Director or the Secretary so to do) he produces his warrant
and states his name and address.
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Issue of new share warrants
54 The Directors may from time to time make regulations as to the terms upon which, if they in their
discretion think fit, a new warrant or coupon may be issued in any case in which a warrant or
coupon may have been worn out, defaced or destroyed, but no new warrant may be issued to
replace one that has been destroyed unless the Directors are satisfied beyond reasonable doubt
that the original has been destroyed.
Transfer of share warrants
55 The shares included in any warrant shall be transferred by the delivery of the warrant without any
written transfer and without registration, and to shares so included the provisions hereinbefore
contained with reference to the transfer of shares shall not apply.
Issue of shares on surrender of share warrants
56 Upon the surrender of his warrant together with the outstanding dividend coupons, if any, in
respect thereof to the Company for cancellation, the bearer of a warrant shall be entitled to have
his name entered as a member in the register in respect of the shares included in the warrant, but
the Company shall in no case be responsible for any loss or damage incurred by any person by
reason of the Company entering in its register upon the surrender of a warrant the name of any
person not the true and lawful owner of the warrant surrendered.
UNTRACED SHAREHOLDERS
Sale of shares of untraced shareholders
57 The Company may sell any shares in the Company on behalf of the holder of, or person entitled
by transmission to, the shares by instructing a member of the London Stock Exchange plc to sell
them in accordance with the best practice then obtaining if:
(A) the shares are in certificated form,
(B) the shares have been in issue either in certificated or uncertificated form throughout the
qualifying period and at least three cash dividends have become payable on the shares during
the qualifying period,
(C) no cash dividend payable on the shares has either been claimed by presentation to the
paying bank of the relative cheque or warrant or been satisfied by the transfer of funds to a bank
account designated by the holder of, or person entitled by transmission to, the shares or by the
transfer of funds by means of a relevant system at any time during the relevant period,
(D) so far as any Director of the Company at the end of the relevant period is then aware, the
Company has not at any time during the relevant period received any communication from the
holder of, or person entitled by transmission to, the shares, and
(E) the Company has caused two advertisements to be published, one in a daily newspaper with
a national circulation in the United Kingdom and the other in a newspaper circulating in the area
of the address of the holder of, or person entitled by transmission to, the shares shown in the
register, giving notice of its intention to sell the shares and a period of three months has elapsed
from the date of publication of the advertisements or of the last of the two advertisements to be
published if they are published on different dates.
For the purpose of this article:
“the qualifying period” means the period of twelve years immediately preceding the date of
publication of the advertisements referred to in sub-paragraph (E) above or of the first of the two
advertisements to be published if they are published on different dates; and
“the relevant period” means the period beginning at the commencement of the qualifying period
and ending on the date when all the requirements of sub-paragraphs (A) to (E) above have been
satisfied.
If, after the publication of either or both of the advertisements referred to in sub-paragraph (E)
above but before the Company has become entitled to sell the shares pursuant to this
paragraph of this article, the requirements of sub-paragraph (C) or (D) above cease to be
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satisfied, the Company may nevertheless sell those shares after the requirements of subparagraphs (A) to (E) above have been satisfied afresh in relation to them.
If during any relevant period further shares have been issued in right of those held at the
beginning of that relevant period or of any previously so issued during that relevant period and all
the requirements of sub-paragraphs (A) and (C) to (E) above have been satisfied in regard to the
further shares, the Company may also sell the further shares.
To give effect to any sale of shares pursuant to this paragraph of this article the Directors may
authorise some person to transfer the shares in question and an instrument of transfer executed
by that person shall be as effective as if it had been executed by the holder of, or person entitled
by transmission to, the shares. The purchaser shall not be bound to see to the application of the
purchase moneys nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the
proceedings relating to the sale. The net proceeds of sale shall belong to the Company and, upon
their receipt, the Company shall become indebted to the former holder of, or person entitled by
transmission to, the shares for an amount equal to the net proceeds unless and until forfeited
under this article. No trust shall be created in respect of the debt and no interest shall be payable
in respect of it and the Company shall not be required to account for any moneys earned from the
net proceeds which may be employed in the business of the Company or as it thinks fit. If no valid
claim for the money has been received by the Company during a period of six years from the date
on which the relevant shares were sold by the Company under this article, the money will be
forfeited and will belong to the Company.
Cessation of sending dividend payments
58 The Company may cease to send any cheque or warrant or other financial instrument through the
post or employ any other means of payment, including by means of a relevant system, for any
dividend payable on any shares in the Company which is normally paid in that manner on those
shares if either (a) in respect of at least two consecutive dividends payable on those shares the
cheques or warrants or other financial instruments have been returned undelivered or remain
uncashed or that means of payment has failed or (b) following one such occasion reasonable
enquiries have failed to establish any new address or account of the registered holder. Subject to
the provisions of these articles, the Company may recommence sending cheques or warrants or
other financial instruments or employing such other means in respect of dividends payable on
those shares if the holder or person entitled by transmission requests such recommencement in
writing.
ALTERATION OF CAPITAL
Sub-division
59 Any resolution authorising the Company to sub-divide its shares or any of them may determine
that, as between the shares resulting from the sub-division, any of them may have any preference
or advantage or be subject to any restriction as compared with the others.
Fractions
60 Whenever as a result of a consolidation, any members would become entitled to fractions of a
share, the Directors may deal with the fractions as they think fit and in particular may sell the
shares representing the fractions to any person (including, subject to the provisions of the
Companies Acts, the Company) and distribute the net proceeds of sale in due proportion among
those members and the Directors may authorise some person to transfer or deliver the shares to,
or in accordance with the directions of, the purchaser. The person to whom any shares are
transferred or delivered shall not be bound to see to the application of the purchase moneys nor
shall his title to the shares be affected by any irregularity in, or invalidity of, the proceedings
relating to the sale.
GENERAL MEETINGS
Insufficient Directors within the United Kingdom
61 If at any time there are not within the United Kingdom sufficient Directors capable of acting to
form a quorum, any Director or any two members of the Company may convene a general
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meeting in the same manner as nearly as possible as that in which meetings may be convened
by the Directors.
NOTICE OF GENERAL MEETINGS
Omission or non-receipt of notice
62 (A) The accidental omission to give any notice of a meeting or the accidental omission to send
any document relating to any meeting, or the non-receipt (even if the Company becomes aware
of such non-receipt) of any such notice or document or other information, by any person entitled
to receive the notice or document shall not invalidate the proceedings at that meeting; and
(B) a member present in person or by proxy at a meeting shall be deemed to have received
proper notice of that meeting and, where applicable, of the purpose of that meeting.
PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS
Quorum
63 No business shall be transacted at any general meeting (except the declaration and sanction of a
dividend) unless a quorum is present when the meeting proceeds to business, but the absence of
a quorum shall not preclude the choice or appointment of a chairman which shall not be treated
as part of the business of the meeting. Save as otherwise provided by these articles, seven
members present in person or by proxy and entitled to vote shall be quorum for all purposes.
Dissolution and adjournment of meeting if quorum not present
64 If within five minutes (or such longer time not exceeding one hour as the chairman of the meeting
may decide to wait) after the time appointed for the commencement of the meeting a quorum is
not present, the meeting, if convened on the requisition of members, shall be dissolved and in
any other case it shall stand adjourned to such other day (not being less than ten clear days later)
and at such other time or place as the chairman of the meeting may decide and at such
adjourned meeting one member present in person or by proxy and entitled to vote (whatever the
number of shares held by him) shall be a quorum and the notice of the adjourned meeting shall
state that one member present in person or by proxy and entitled to vote (whatever the number of
shares held by him) shall be a quorum.
Chairman of general meeting
65 The chairman (if any) of the Directors or, in his absence, a vice chairman (if any) shall preside as
chairman at every general meeting. If (i) there is no chairman or vice chairman; or (ii) at any
meeting neither the chairman nor any vice chairman is present within five minutes after the time
appointed for the commencement of the meeting; or (iii) neither the chairman nor any vice
chairman is willing to act as chairman; or (iv) during the course of a meeting, the chairman of the
meeting has ceased to be present at the meeting in accordance with Article 69(D)(b), the
chairman of the meeting shall be chosen as follows: (a) the Directors present at any location at
which the meeting is being held under Article 69(A) shall choose one of their number to act; or
(b) if one Director only is present he shall preside as chairman if willing to act; or (c) in case of the
situations described in sub-paragraphs (i) to (iii) inclusive of this article, if no Director is present,
or if each of the Directors present declines to take the chair, the persons present and entitled to
vote shall appoint one of their number to be chairman; or (d) in case of the situation described in
sub-paragraph (iv) of this article only, if no Director is present, or if each of the Directors present
declines to take the chair the person nominated by the Directors to act as chairman of the
meeting in such circumstances shall preside as the chairman, or if no such person has been
nominated, the persons present at the meeting and entitled to vote at the general meeting shall
appoint one of their number as chairman.
Entitlement to attend and speak
66 Each Director shall be entitled to attend and speak at any general meeting of the Company and at
any separate general meeting of the holders of any class of shares in the Company.
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Adjournments and notice of adjournment
67 (A) In addition to the chairman’s power to adjourn a meeting conferred by Article 69, the chairman
may at any time without the consent of the meeting adjourn any meeting (whether or not it has
commenced or a quorum is present) either sine die or to another time or place where it appears
to him that (a) the members entitled to vote wishing to attend cannot be conveniently
accommodated in the place appointed for the meeting or (b) the conduct of persons present
prevents or is likely to prevent the orderly continuation of business or (c) an adjournment is
otherwise necessary so that the business of the meeting may be properly conducted. In addition,
the chairman may at any time with the consent of any meeting at which a quorum is present (and
shall if so directed by the meeting) adjourn the meeting either sine die or to another time or place.
When a meeting is adjourned sine die the time and place for the adjourned meeting shall be fixed
by the Directors. No business shall be transacted at any adjourned meeting except business
which might properly have been transacted at the meeting had the adjournment not taken place.
(B) When a meeting is adjourned for three months or more, or sine die, or if business is to be
transacted at an adjourned meeting the general nature of which was not stated in the notice of
the original meeting, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original
meeting. Except as provided in this article, it shall not be necessary to give any notice of an
adjourned meeting or of the business to be transacted at an adjourned meeting.
Amendments to resolutions
68 In the case of a resolution duly proposed as a special resolution no amendment thereto (other
than an amendment to correct a patent error) may be considered or voted upon and in the case
of a resolution duly proposed as an ordinary resolution no amendment thereto (other than an
amendment to correct a patent error) may be considered or voted upon unless either at least two
working days prior to the date appointed for holding the meeting or adjourned meeting at which
such ordinary resolution is to be proposed notice in writing of the terms of the amendment and
intention to move the same has been received by the Company at the office or the chairman of
the meeting in his absolute discretion decides that it may be considered or voted upon. With the
consent of the chairman of the meeting, an amendment may be withdrawn by its proposer before
it is put to the vote.
Arrangements for participation in general meetings
69 (A) The Directors shall determine the location or locations (which may be in the United Kingdom
or elsewhere) at which any general meeting of the Company shall take place. Where the meeting
is to take place at more than one location, the Directors shall determine for each location whether
(i) all Directors (if any), members and proxies present at that location shall be treated as being
present at the meeting (a “Member Venue”) or (ii) only Directors qua Directors and not members
or proxies present at that location shall be treated as being present at the meeting (a “Directoronly Venue”). There must be at least one Member Venue in the United Kingdom. Where
members and proxies are treated as being present at a meeting in accordance with this article,
they shall be counted in the quorum for and entitled to speak and vote at that meeting. The
meeting may be chaired from any of the meeting venues.
(B) Where the Directors determine that any general meeting is to take place at more than one
location, adequate facilities shall be made available (including by use of any means of
communication) to ensure that persons at each location who are to be treated as being present at
the meeting in accordance with Article 69(A) have a reasonable opportunity to see and hear any
other person who is entitled to address the meeting from any other location, and, if addressing
the meeting, have a reasonable opportunity to be seen and heard by any other person who is
treated as being present at the meeting at any other location.
(C) Where, upon commencement of or during any general meeting, any Member Venue does not,
or ceases to, satisfy the requirements of Article 69(B) in respect of any other Member Venue, the
chairman of the meeting (wherever located) shall adjourn the meeting and such adjournment shall
be communicated to each relevant location as soon as possible. The chairman may take such
action as he deems necessary to attempt to continue the business of the meeting, including
temporarily adjourning the meeting for such length of time as he deems necessary to resolve any
communication issues or to relocate persons attending any Member Venue that ceases to satisfy
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the requirements of Article 69(B) to another venue or venues at which such requirements may be
satisfied. In the event of an adjournment, any business conducted at the general meeting prior to
such adjournment shall not be treated as invalid by reason of the circumstances leading to the
adjournment.
(D) Where, upon commencement of or during any general meeting, all Member Venues are able
to satisfy the requirements of Article 69(B) in respect of all other Member Venues, but one or
more Director-only Venues is not able to satisfy the requirements of Article 69(B) with respect to
any other location:
(a) the general meeting shall not be adjourned;
(b) all persons present at any relevant Director-only Venues shall not be treated as being
present at the meeting;
(c) the identity of the chairman of the meeting shall be determined in accordance with Article 65
on the basis of those persons present at the meeting (and if during the course of a meeting, the
chairman of the meeting has ceased to be present at the meeting in accordance with
Article 69(D)(b), a new person shall preside as chairman, the identity of whom shall be decided in
accordance with Article 65); and
(d) the business concluded at the general meeting shall not be treated as invalid by reason of
the failure of one or more Director-only Venues being unable to satisfy the requirements of
Article 69(B).
(E) The Directors may permit persons who are not otherwise entitled to attend general meetings
to (i) be present at one or more of the locations at which they determine that the general meeting
shall take place in accordance with Article 69(A) or (ii) have a reasonable opportunity to be able
to view and hear the proceedings of the general meeting and to address the meeting from any
other venue by use of any means of communication. Those persons shall not be treated as being
present at or to be able to vote at the meeting but shall be entitled to address the meeting unless
the chairman of the meeting determines, in connection with the keeping of good order at the
meeting or otherwise, that (either in respect of a particular person or generally) (a) the right to
address the meeting is withdrawn, (b) the permission to attend the meeting is withdrawn or
(c) where the participation by such persons in the meeting is not in person but by any other
means of communication, that such other means of communication may be withdrawn. The
business concluded at the general meeting shall not be treated as invalid by reason of the failure
of such persons to view or hear all or any part of the proceedings of the meeting or by any
determination of the chairman of the meeting in accordance with parts (a), (b) or (c) of this article
above.
(F) The Directors may from time to time make arrangements for controlling or regulating the level
of attendance at any venue for which arrangements have been made pursuant to Article 69(A)
(including, without limitation, the issue of tickets or the imposition of some other means of
selection, or limiting attendance by shareholders to certain meeting venues only) that they, in their
absolute discretion, think appropriate, and can change those arrangements at any time. If,
pursuant to those arrangements, a person entitled to attend a general meeting is not entitled to
attend in person or (in the case of a member) by proxy at a particular Member Venue, he shall be
entitled to attend in person or (in the case of a member) by proxy at another Member Venue
(whether or not previously advertised) for which arrangements have been made pursuant to
Article 69(A). The entitlement of any such person to be present at such venue in person or (in the
case of a member) by proxy shall be subject to any such arrangement then in force. The notice of
meeting does not have to give details of any arrangements under this Article. The Company will
so far as practicable notify members of details of these arrangements prior to the relevant general
meeting, including by way of a public announcement. The failure to notify members in accordance
with this Article shall not invalidate the business conducted at the general meeting.
(G) The provisions of this Article 69 shall apply to any adjourned general meeting, mutatis
mutandis.
Security arrangements at general meetings
70 The Directors may direct that persons wishing to attend any general meeting should submit to
such searches or other security arrangements or restrictions as the Directors shall consider
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appropriate in the circumstances and shall be entitled in their absolute discretion to (or to
authorise some one or more persons to) refuse entry to, or to eject from, such general meeting
any person who fails to submit to such searches or to otherwise comply with such security
arrangements or restrictions.
VOTING
Method of voting
71 At any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of
hands unless (before or on the declaration of the result of the show of hands or on the withdrawal
of any other demand for a poll) a poll is properly demanded. Without prejudice to the other
provisions of this article, the chairman may, in his absolute discretion, demand a poll on all or
some of the resolutions put to the vote of the meeting before or on the declaration of the result of
the show of hands or on the withdrawal of any other demand for a poll. Subject to the Companies
Acts, a poll may be demanded by:
(A) the chairman of the meeting, or
(B) at least three members present in person or by proxy and entitled to vote, or
(C) any member or members present in person or by proxy and representing in the aggregate not
less than one-tenth of the total voting rights of all the members having the right to attend and vote
at the meeting; or
(D) any member or members present in person or by proxy and holding shares conferring a right
to attend and vote at the meeting on which there have been paid-up sums in the aggregate equal
to not less than one-tenth of the total sum paid-up on all the shares conferring that right.
Unless a poll is so demanded and the demand is not withdrawn, a declaration by the chairman
that a resolution has been carried or carried unanimously or by a particular majority or not carried
by a particular majority or lost and an entry to that effect in the book of proceedings of the
Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the
votes recorded for or against the resolution.
Effect of properly demanded poll
72 If a poll is demanded it shall be taken in such manner as the chairman shall direct and he may
appoint scrutineers who need not be members. The result of the poll shall be deemed to be the
resolution of the meeting at which the poll was demanded.
When poll to be taken
73 A poll demanded on the election of a chairman, or on a question of adjournment, shall be taken
forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken either forthwith or on such date
(being not later than thirty days after the date of the demand) and at such time and place as the
chairman shall direct. It shall not be necessary (unless the chairman otherwise directs) for notice
to be given of a poll.
Continuance of business after demand for poll
74 The demand for a poll (other than on the election of a Chairman of the meeting or on a question
of adjournment) shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business
other than the question on which the poll was demanded, and it may be withdrawn with the
consent of the chairman at any time before the close of the meeting or the taking of the poll,
whichever is the earlier, and in that event shall not invalidate the result of a show of hands
declared before the demand was made.
Voting rights
75 On a show of hands, members shall be entitled to vote at a general meeting in accordance with
the Companies Acts. For this purpose, where a proxy is given discretion as to how to vote on a
show of hands, this shall be treated as an instruction by the relevant member to vote in the way in
which the proxy elects to exercise that discretion. On a poll every member who is present in
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person or by proxy shall have one vote for every 31/9 pence nominal of capital held by him of
whatever class.
Voting rights of joint holders
76 In the case of joint holders of a share the vote of the senior who tenders a vote, whether in
person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders and
for this purpose seniority shall be determined by the order in which the names stand in the
register in respect of the joint holding.
Exercise of voting rights for incapable member
77 A member in respect of whom an order has been made by any competent court or official on the
ground that he is or may be suffering from mental disorder or is otherwise incapable of managing
his affairs may vote at any general meeting of the Company and may exercise any other right
conferred by membership in relation to general meetings by or through any person authorised in
such circumstances to do so on his behalf (and that person may vote by proxy) provided that
evidence to the satisfaction of the Directors of the authority of the person claiming to exercise the
right to vote or such other right shall be received by the Company not later than the last time at
which appointments of proxies should have been received in order to be valid for use at that
meeting or on the holding of that poll.
No right to vote where sums still payable
78 No member shall, unless the Directors otherwise decide, be entitled to vote (either personally or
by proxy) at any general meeting of the Company or upon a poll or to exercise any other right
conferred by membership in relation to general meetings or polls unless all calls or other sums
presently payable by him in respect of shares in the Company have been paid.
Suspension of rights where non-disclosure of interest
79 (A) Where the holder of any shares in the Company, or any other person appearing to be
interested in those shares, fails to comply within the relevant period with any statutory notice in
respect of those shares or, in purported compliance with such a notice, has made a statement
which is false or inadequate in a material particular, the Company may give the holder of those
shares a further notice (a “restriction notice”) to the effect that from the service of the restriction
notice those shares will be subject to some or all of the relevant restrictions, and from service of
the restriction notice those shares shall, notwithstanding any other provision of these articles, be
subject to those relevant restrictions accordingly. For the purpose of enforcing the relevant
restriction referred to in sub-paragraph (iii) of the definition of “relevant restrictions”, the Directors
may give notice to the relevant member requiring the member to change the relevant shares held
in uncertificated form to certificated form by the time stated in the notice. The notice may also
state that the member may not change any of the relevant shares held in certificated form to
uncertificated form. If the member does not comply with the notice, the Directors may authorise
any person to instruct the Operator to change the relevant shares held in uncertificated form to
certificated form.
(B) If after the service of a restriction notice in respect of any shares the Directors are satisfied
that all information required by any statutory notice relating to those shares or any of them from
their holder or any other person appearing to be interested in the shares the subject of the
restriction notice has been supplied, the Company shall, within seven days, cancel the restriction
notice. The Company may at any time at its discretion cancel any restriction notice or exclude any
shares from it. The Company shall cancel a restriction notice within seven days after receipt of a
notice in writing that the relevant shares have been transferred pursuant to an arm’s length sale.
(C) Where any restriction notice is cancelled or ceases to have effect in relation to any shares,
any moneys relating to those shares which were withheld by reason of that notice shall be paid
without interest to the person who would but for the notice have been entitled to them or as he
may direct.
(D) Any new shares in the Company issued in right of any shares subject to a restriction notice
shall also be subject to the restriction notice, and the Directors may make any right to an
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allotment of the new shares subject to restrictions corresponding to those which will apply to
those shares by reason of the restriction notice when such shares are issued.
(E) Any holder of shares on whom a restriction notice has been served may at any time request
the Company to give in writing the reason why the restriction notice has been served, or why it
remains uncancelled, and within 14 days of receipt of such a notice the Company shall give that
information accordingly.
(F) If a statutory notice is given by the Company to a person appearing to be interested in any
share, a copy shall at the same time be given to the holder, but the failure or omission to do so or
the non-receipt of the copy by the holder shall not invalidate such notice.
(G) This article is in addition to, and shall not in any way prejudice or affect, the statutory rights of
the Company arising from any failure by any person to give any information required by a
statutory notice within the time specified in it. For the purpose of this article a statutory notice
need not specify the relevant period, and may require any information to be given before the
expiry of the relevant period.
(H) In this article:
a sale is an “arm’s length sale” if the Directors are satisfied that it is a bona fide sale of the whole
of the beneficial ownership of the shares to a party unconnected with the holder or with any
person appearing to be interested in such shares and shall include a sale made by way of or in
pursuance of acceptance of a takeover offer and a sale made through a recognised investment
exchange or any other stock exchange outside the United Kingdom. For this purpose an
associate (within the definition of that expression in any statute relating to insolvency in force at
the date of adoption of this article) shall be included amongst the persons who are connected with
the holder or any person appearing to be interested in such shares;
“person appearing to be interested” in any shares shall mean any person named in a response to
a statutory notice or otherwise notified to the Company by a member as being so interested or
shown in any register or record kept by the Company under the Companies Acts as so interested
or, taking into account a response or failure to respond in the light of the response to any other
statutory notice and any other relevant information in the possession of the Company, any person
whom the Company knows or has reasonable cause to believe is or may be so interested;
“person with a 0.25 per cent interest” means a person who holds, or is shown in any register or
record kept by the Company under the Companies Acts as having an interest in, shares in the
Company which comprise in total at least 0.25 per cent in number or nominal value of the shares
of the Company (calculated exclusive of any shares held as treasury shares), or of any class of
such shares (calculated exclusive of any shares of that class held as treasury shares), in issue at
the date of service of the restriction notice;
“relevant period” means a period of 14 days following service of a statutory notice;
“relevant restrictions” mean in the case of a restriction notice served on a person with a 0.25 per
cent interest that:
(i) the shares shall not confer on the holder any right to attend or vote either personally or by
proxy at any general meeting of the Company or at any separate general meeting of the holders
of any class of shares in the Company or to exercise any other right conferred by membership in
relation to general meetings;
(ii) the Directors may withhold payment of all or any part of any dividends or other moneys
payable in respect of the shares and the holder shall not be entitled to receive shares in lieu of
dividend;
(iii) the Directors may decline to register a transfer of any of the shares which are certificated
shares, unless such a transfer is pursuant to an arm’s length sale
and in any other case mean only the restriction specified in sub-paragraph (i) of this
definition; and
“statutory notice” means a notice served by the Company under the Companies Acts requiring
particulars of interests in shares or of the identity of persons interested in shares.
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Objections
80 If:
(A) any objection shall be raised to the qualification of any voter, or
(B) any votes have been counted which ought not to have been counted or which might have
been rejected, or
(C) any votes are not counted which ought to have been counted, the objection or error shall not
vitiate the decision of the meeting or adjourned meeting on any resolution unless it is raised or
pointed out at the meeting or, as the case may be, the adjourned meeting at which the vote
objected to is given or tendered or at which the error occurs. Any objection or error shall be
referred to the chairman of the meeting and shall only vitiate the decision of the meeting on any
resolution if the chairman decides that the same may have affected the decision of the meeting.
The decision of the chairman on such matters shall be conclusive.
PROXIES
Appointment of proxies
81 An appointment of a proxy shall be in writing signed by the appointor or his duly authorised
attorney or, if the appointor is a corporation, shall either be executed under its seal or signed by
an officer, attorney or other person authorised to sign it. If a member appoints more than one
proxy and the proxy forms appointing those proxies would give those proxies the apparent right to
exercise votes on behalf of the member in a general meeting over more shares than are held by
the member, then each of those proxy forms will be invalid and none of the proxies so appointed
will be entitled to attend, speak or vote at the relevant general meeting.
Receipt of proxies
82 (A) The appointment of a proxy must:
(i) in the case of an appointment made in hard copy form, be received at the office (or such other
place as may be specified by the Company for the receipt of appointments of proxy in hard copy
form) together with (if required by the Directors) any authority under which it is made or a copy of
the authority, certified notarially or in accordance with the Powers of Attorney Act 1971 or in some
other manner approved by the Directors not less than forty eight hours (or such shorter time as
the Directors may determine) before the time appointed for holding the meeting or adjourned
meeting at which the person named in the appointment proposes to vote;
(ii) in the case of an appointment made by electronic means, be received at the address specified
by the Company for the receipt of appointments of proxy by electronic means not less than forty
eight hours (or such shorter time as the Directors may determine) before the time appointed for
holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the appointment
proposes to vote. Any authority pursuant to which such an appointment is made or a copy of the
authority, certified notarially or in accordance with the Powers of Attorney Act 1971 or in some
other manner approved by the Directors, must, if required by the Directors, be received at such
address or at the office (or such other place in the United Kingdom as may be specified by the
Company for the receipt of notices) not less than forty eight hours (or such shorter time as the
Directors may determine) before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting
at which the person named in the appointment proposes to vote;
(iii) in the case of a poll taken more than forty-eight hours after it was demanded, be received as
aforesaid not less than twenty-four hours (or such shorter time as the Directors may determine)
before the time appointed for the taking of the poll;
(iv) in the case of a poll taken following the conclusion of a meeting or adjourned meeting but not
more than forty-eight hours after it was demanded, be received as aforesaid before the end of the
meeting at which it was demanded (or such later time as the board may determine),
and an appointment of a proxy in a manner which is not or in respect of which the authority or
copy thereof is not, permitted by these articles shall be invalid. When two or more valid but
differing appointments of a proxy are received in respect of the same share for use at the same
meeting or poll, the one which is last received (regardless of its date or of the date of its
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signature) shall be treated as replacing and revoking the others as regards that share; if the
Company is unable to determine which was last received, none of them shall be treated as valid
in respect of that share. The appointment of a proxy shall not preclude a member from attending
and voting in person at the meeting or poll concerned. The proceedings at a general meeting
shall not be invalidated where an appointment of proxy in respect of that meeting is sent in
electronic form as provided in these articles but, because of a technical problem, it cannot be
read by the recipient.
(B) The Directors may at their discretion determine that in calculating the periods mentioned in
this article no account shall be taken of any part of a day that is not a working day.
Maximum validity of proxy
83 No appointment of a proxy shall be valid after twelve months have elapsed from the date of its
receipt. The appointment of a proxy shall not preclude a member from attending and voting in
person at the meeting or poll concerned.
Form of proxy
84 The appointment of a proxy shall be in any usual form or in such other form as the Directors may
approve and the Directors may, if they think fit, but subject to the provisions of the Companies
Acts, send out with the notice of any meeting forms of instrument of proxy for use at the meeting.
The appointment of a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a
poll and to vote on any amendment of a resolution put to the meeting for which it is given as the
proxy thinks fit. The appointment of a proxy shall, unless the contrary is stated in it, be valid as
well for any adjournment of the meeting as for the meeting to which it relates.
Determination of authority
85 A vote given or poll demanded by a proxy or by the duly authorised representative of a
corporation shall be valid notwithstanding the previous determination (whether by death,
revocation or otherwise) of the authority of the person voting or demanding a poll, unless
notice in writing of the determination was received by the Company at the office (or such other
place or address as was specified by the Company for the receipt of appointments of proxy in the
notice) not later than the last time at which an appointment of a proxy should have been received
in order to be valid for use at the meeting or on the holding of the poll at which the vote was given
or the poll taken.
APPOINTMENT, RETIREMENT AND REMOVAL OF DIRECTORS
Number of Directors
86 Unless otherwise determined by ordinary resolution of the Company, the Directors shall be not
less than six nor more than thirty in number.
Shareholding qualification
87 There shall be no requirement for any Director to hold shares in the capital of the Company.
Power for Directors to fill casual vacancies or appoint additional Directors
88 Subject to the provisions of Article 121 the Directors shall have power from time to time and at
any time to appoint any other person to be a Director either to fill a casual vacancy or as an
addition to the Board of Directors, but so that the total number of Directors shall not at any time
exceed the maximum number fixed by or in accordance with the provisions of these articles.
Retirement of Directors
89 At every annual general meeting all the Directors shall retire from office, with such retirement to
become effective at the conclusion of the annual general meeting of the Company.
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Meeting to fill up vacancies
90 The Company at any annual general meeting at which Directors retire may fill up the vacated
office by electing a like number of eligible persons to be Directors. The Company may also in
general meeting subject as last mentioned elect any eligible person to be a Director either to fill a
casual vacancy or as an addition to the existing Board but so that the total number of Directors
shall not at any time exceed the maximum number fixed by or in accordance with these articles.
Persons eligible as Directors
91 No person shall be eligible to be elected as a Director unless:
(A) he is recommended by the Board; or
(B) a resolution to appoint that person as a Director has been requisitioned by a member or
members in accordance with the Companies Acts and the person to be nominated has confirmed
in writing that he accepts the nomination.
Provisions if no eligible persons available
92 If at the annual general meeting in any year no persons shall be eligible to be elected as Directors
in accordance with Article 91 or if the number of persons so eligible is less than the minimum
number for the time being in force under Article 86 then the retiring Directors (other than those
eligible for re-election under Article 91) or so many of them as shall be willing to offer themselves
for re-election shall be deemed to be eligible for election under Article 91 as Directors or Director
for the succeeding year.
Provisions if insufficient eligible persons elected
93 (A) If at the annual general meeting in any year any resolution or resolutions for the election or reelection of the persons eligible for election or re-election as Directors for the succeeding year are
put to the meeting and lost such that the number of Directors re-elected or elected is fewer than
the minimum number of Directors for the time being in force under Article 86, then all such eligible
persons who are Directors as at the commencement of the annual general meeting and are
standing for re-election shall be deemed to have been re-elected as Directors and shall remain in
office but so that such Directors may only act for the purpose of summoning general meetings of
the Company and perform such duties as are essential to maintain the Company as a going
concern but not for any other purpose.
(B) Such Directors shall convene a general meeting as soon as reasonably practicable following
the annual general meeting referred to in Article 93(A) at which all the Directors shall retire from
office. To the extent that the circumstances envisaged in Article 93(A) occur in relation to any
meeting convened pursuant to this Article 93(B), then the provisions of this Article 93 shall also
apply to that general meeting and, if relevant, any subsequent general meeting or meetings.
Power to remove Director by special resolution
94 In addition to any power of removal conferred by the Companies Acts, the Company may by
special resolution remove any Director before the expiration of his period of office.
Disqualification of Directors
95 Without prejudice to the provisions for retirement otherwise contained in these articles, the office
of a Director shall be vacated if:
(A) he resigns his office by notice in writing delivered to or received at the office or tendered at a
meeting of the Directors, or
(B) he is or has been suffering from mental or physical ill health and the Directors resolve that his
office is vacated, or
(C) he is absent without the permission of the Directors from meetings of the Directors (whether
or not an Alternate Director appointed by him attends) for six consecutive months and the
Directors resolve that his office is vacated, or
(D) he becomes bankrupt or compounds with his creditors generally, or
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(E) he is prohibited by law from being a Director, or
(F) he ceases to be a Director by virtue of the Companies Acts or is removed from office pursuant
to these articles.
In this article references to in writing include the use of communications by electronic means.
Alternate Directors
96 (A) Each Director shall have the power to appoint any other Director to be his alternate and may
at his discretion remove an Alternate Director so appointed from appointment as his alternate.
Any appointment or removal of an Alternate Director shall be effected by notice in writing signed
by the appointor and delivered to or received at the office or tendered at a meeting of the
Directors, or in any other manner approved by the Directors. If his appointor so requests, an
Alternate Director shall be entitled to receive notice of all meetings of committees of the Directors
of which his appointor is a member. He shall also be entitled to attend and vote as a Director at
any such meeting at which the Director appointing him is not personally present and at the
meeting to exercise and discharge all the functions, powers and duties of his appointor as a
Director.
(B) Every person acting as an Alternate Director shall (except as regards power to appoint an
alternate and remuneration) be subject in all respects to the provisions of these articles relating to
Directors and shall alone be responsible to the Company for his acts and defaults and shall not
be deemed to be the agent of or for the Director appointing him. An Alternate Director may be
paid expenses and shall be entitled to be indemnified by the Company as a Director but shall not
be entitled to receive from the Company any fee in his capacity as an Alternate Director.
(C) Every person acting as an Alternate Director shall have one vote for each Director for whom
he acts as alternate, in addition to his own vote as a Director. Signature by an Alternate Director
of any resolution in writing of the Directors or a committee of the Directors shall, unless the notice
of his appointment provides to the contrary, be as effective as signature by his appointor.
(D) An Alternate Director shall ipso facto cease to be an Alternate Director if his appointor ceases
for any reason to be a Director except that, if at any meeting any Director retires but is
reappointed or deemed to be reappointed at the same meeting, any appointment made by him
pursuant to this article which was in force immediately before his retirement shall remain in force
as though he had not retired.
In this article references to in writing include the use of communications by electronic means.
Executive Directors
97 The Directors may from time to time appoint one or more of its body to hold executive office with
the Company (including that of a Chief Executive Officer) for such period (subject to the
provisions of the Companies Acts) and upon such other terms as the Directors may decide and
may revoke or terminate any appointment so made. Any appointment of a Director to an
executive office shall terminate if he ceases to be a Director of the Company. A Director so
appointed shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission, participation in
profits or otherwise) as the Directors may decide, and either in addition to or in lieu of his
remuneration as a Director.
Non-Executive Directors
98 Those Directors who do not hold executive office with the Company pursuant to Article 97 shall, in
the execution of their duties and obligations as Directors, take into account the nature of their role
as such non-executive directors (recognising where appropriate that it is not a day-to-day
involvement but a periodic and supervisory role) and as part of their role shall assist in the
development of strategy and monitor the performance of the Company and the management.
REMUNERATION AND EXPENSES OF DIRECTORS
Director’s remuneration
99 Each of the Directors shall be paid a fee at such rate as may from time to time be determined by
the Directors provided that the aggregate of all fees so paid to Directors (excluding amounts
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payable under any other provisions of these articles) shall not exceed £2,000,000 per annum (or
its equivalent in any other currency based upon such foreign currency exchange rates as the
Directors shall determine) or such higher amount as may from time to time be decided by ordinary
resolution of the Company.
Extra remuneration
100 Any Director who, by request, goes or resides abroad for any purposes of the Company or who
performs services which in the opinion of the Directors go beyond the ordinary duties of a Director
may be paid such extra remuneration (whether by way of salary, commission, participation in
profits or otherwise) as the Directors may determine in addition to any remuneration provided for
by or pursuant to any other article.
Expenses
101 Each Director may be paid his reasonable travelling, hotel and incidental expenses of attending
and returning from meetings of the Directors or committees of the Directors or general meetings
of the Company or any other meeting which as a Director he is entitled to attend and shall be
paid all expenses properly and reasonably incurred by him in the conduct of the Company’s
business or in the discharge of his duties as a Director.
DIRECTORS’ INTERESTS
Conflicts of interest requiring board authorisation
102 (A) The Directors may, subject to the quorum and voting requirements set out in this article,
authorise any matter which would otherwise involve a Director breaching his duty under the
Companies Acts to avoid conflicts of interest (“Conflict”).
(B) A Director seeking authorisation in respect of a Conflict shall declare to the Directors the
nature and extent of his interest in a Conflict as soon as is reasonably practicable. The Director
shall provide the Directors with such details of the relevant matter as are necessary for the
Directors to decide how to address the Conflict together with such additional information as may
be requested by the Directors.
(C) Any Director (including the relevant Director) may propose that the relevant Director be
authorised in relation to any matter the subject of a Conflict. Such proposal and any authority
given by the Directors shall be effected in the same way that any other matter may be proposed
to and resolved upon by the Directors under the provisions of these articles save that:
(i) the relevant Director and any other Director with a similar interest shall not count towards the
quorum nor vote on any resolution giving such authority; and
(ii) the relevant Director and any other Director with a similar interest may, if the other Directors so
decide, be excluded from any board meeting while the Conflict is under consideration.
(D) Where the Directors give authority in relation to a Conflict, or where any of the situations
described in Article 103(B) apply in relation to a Director (“Relevant Situation”):
(i) the Directors may (whether at the relevant time or subsequently) (a) require that the relevant
Director is excluded from the receipt of information, the participation in discussion and/or the
making of decisions (whether at meetings of the Directors or otherwise) related to the Conflict or
Relevant Situation; and (b) impose upon the relevant Director such other terms for the purpose of
dealing with the Conflict or Relevant Situation as it may determine;
(ii) the relevant Director will be obliged to conduct himself in accordance with any terms imposed
by the Directors in relation to the Conflict or Relevant Situation;
(iii) the Directors may provide that where the relevant Director obtains (otherwise than through his
position as a Director of the Company) information that is confidential to a third party, the Director
will not be obliged to disclose that information to the Company, or to use or apply the information
in relation to the Company’s affairs, where to do so would amount to a breach of that confidence;
(iv) the terms of the authority shall be recorded in writing (but the authority shall be effective
whether or not the terms are so recorded); and
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(v) the Directors may revoke or vary such authority at any time but this will not affect anything
done by the relevant Director prior to such revocation in accordance with the terms of such
authority.
Other conflicts of interest
103 (A) If a Director is in any way directly or indirectly interested in a proposed contract with the
Company or a contract that has been entered into by the Company, he must declare the nature
and extent of that interest to the Directors in accordance with the Companies Acts.
(B) Provided he has declared his interest in accordance with paragraph (A), a Director may:
(i) be party to, or otherwise interested in, any contract with the Company or in which the Company
has a direct or indirect interest;
(ii) hold any other office or place of profit with the Company (except that of auditor) in conjunction
with his office of Director for such period and upon such terms, including as to remuneration, as
the Directors may decide;
(iii) act by himself or through a firm with which he is associated in a professional capacity for the
Company or any other Company in which the Company may be interested (otherwise than as
auditor);
(iv) be or become a director or other officer of, or employed by or otherwise be interested in any
holding Company or subsidiary company of the Company or any other company in which the
Company may be interested; and
(v) be or become a director of any other company in which the Company does not have an
interest and which cannot reasonably be regarded as giving rise to a conflict of interest at the
time of his appointment as a director of that other company.
Benefits
104 A Director shall not, by reason of his office or of the fiduciary relationship thereby established, be
liable to account to the Company or the members for any remuneration, profit or other benefit
realised by reason of his having any type of interest authorised under Article 102(A) or permitted
under Article 103(B) and no contract shall be liable to be avoided on the grounds of a Director
having any type of interest authorised under Article 102(A) or permitted under Article 103(B).
Quorum and voting requirements
105 (A) A Director shall not vote on or be counted in the quorum in relation to any resolution of the
Directors concerning his own appointment, or the settlement or variation of the terms or the
termination of his own appointment, as the holder of any office or place of profit with the
Company or any other company in which the Company is interested.
(B) Where proposals are under consideration concerning the appointment, or the settlement or
variation of the terms or the termination of the appointment, of two or more Directors to offices or
places of profit with the Company or any other company in which the Company is interested, a
separate resolution may be put in relation to each Director and in that case each of the Directors
concerned shall be entitled to vote and be counted in the quorum in respect of each resolution
unless it concerns his own appointment or the settlement or variation of the terms or the
termination of his own appointment or the appointment of another Director to an office or place of
profit with a company in which the Company is interested and the Director seeking to vote or be
counted in the quorum has a Relevant Interest in it.
(C) A Director shall not vote on, or be counted in the quorum in relation to, any resolution of the
Directors in respect of any contract in which he has an interest and, if he shall do so, his vote
shall not be counted, but this prohibition shall not apply to any resolution where that interest
cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest or where that interest
arises only from one or more of the following matters:
(i) the giving to him of any guarantee, indemnity or security in respect of money lent or obligations
undertaken by him or by any other person at the request of or for the benefit of the Company or
any of its subsidiary undertakings;
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(ii) the giving to a third party of any guarantee, indemnity or security in respect of a debt or
obligation of the Company or any of its subsidiary undertakings for which he himself has assumed
responsibility in whole or in part under a guarantee or indemnity or by the giving of security;
(iii) the giving to him of any other indemnity where all other Directors are also being offered
indemnities on substantially the same terms;
(iv) the funding by the Company of his expenditure on defending proceedings or the doing by the
Company of anything to enable him to avoid incurring such expenditure where all other Directors
are being offered substantially the same arrangements;
(v) where the Company or any of its subsidiary undertakings is offering securities in which offer
the Director is or may be entitled to participate as a holder of securities or in the underwriting or
sub-underwriting of which the Director is to participate;
(vi) any contract in which he is interested by virtue of his interest in shares or debentures or other
securities of the Company or by reason of any other interest in or through the Company;
(vii) any contract concerning any other company (not being a company in which the Director has a
Relevant Interest) in which he is interested directly or indirectly whether as an officer, shareholder,
creditor or otherwise howsoever;
(viii) any contract concerning the adoption, modification or operation of a pension fund,
superannuation or similar scheme or retirement, death or disability benefits scheme or
employees’ share scheme which relates both to Directors and employees of the Company or
of any of its subsidiary undertakings and does not provide in respect of any Director as such any
privilege or advantage not accorded to the employees to which the fund or scheme relates;
(ix) any contract for the benefit of employees of the Company or of any of its subsidiary
undertakings under which he benefits in a similar manner to the employees and which does not
accord to any Director as such any privilege or advantage not accorded to the employees to
whom the contract relates; and
(x) any contract for the purchase or maintenance of insurance against any liability for, or for the
benefit of, any Director or Directors or for, or for the benefit of, persons who include Directors.
(D) A company shall be deemed to be one in which a Director has a Relevant Interest if and so
long as (but only if and so long as) he is to his knowledge (either directly or indirectly) the holder
of or beneficially interested in one per cent or more of any class of the equity share capital of that
company (calculated exclusive of any shares of that class in that company held as treasury
shares) or of the voting rights available to members of that company. In relation to an alternate
director, an interest of his appointor shall be treated as an interest of the alternate director without
prejudice to any interest which the alternate director has otherwise.
(E) Where a company in which a Director has a Relevant Interest is interested in a contract, he
also shall be deemed interested in that contract.
(F) If any question shall arise at any meeting of the Directors as to the interest of a Director (other
than the chairman of the meeting) in a contract and whether it is likely to give rise to a conflict of
interest or as to the entitlement of any Director (other than the chairman of the meeting) to vote or
be counted in the quorum and the question is not resolved by his voluntarily agreeing to abstain
from voting or not to be counted in the quorum, the question shall be referred to the chairman of
the meeting and his ruling in relation to the Director concerned shall be conclusive except in a
case where the nature or extent of the Director’s interest (so far as it is known to him) has not
been fairly disclosed to the Directors. If any question shall arise in respect of the chairman of the
meeting, the question shall be decided by a resolution of the Directors (for which purpose the
chairman of the meeting shall be counted in the quorum but shall not vote on the matter) and the
resolution shall be conclusive except in a case where the nature or extent of the interest of the
chairman of the meeting (so far as it is known to him) has not been fairly disclosed to the
Directors.
(G) Subject to these articles, the Directors may cause any voting power conferred by the shares
in any other company held or owned by the Company or any power of appointment to be
exercised in such manner in all respects as it thinks fit, including the exercise of the voting power
or power of appointment in favour of the appointment of the Directors or any of them as directors
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or officers of the other company, or in favour of the payment of remuneration to the Directors or
officers of the other company. Subject to these articles, a Director may also vote on and be
counted in the quorum in relation to any of such matters.
General
106 (A) References in Articles 102-105 and in this article to:
(i) a contract include references to any proposed contract and to any transaction or arrangement
or proposed transaction or arrangement whether or not constituting a contract; and
(ii) a conflict of interest include a conflict of interest and duty and a conflict of duties.
(B) The Company may by ordinary resolution suspend or relax the provisions of Articles 102-105
to any extent or ratify any contract not properly authorised by reason of a contravention of such
articles.
POWERS AND DUTIES OF THE DIRECTORS
General powers of Company vested in Directors
107 Subject to the provisions of the Companies Acts and these articles and to any directions given by
the Company in general meeting by special resolution, the business of the Company shall be
managed by the Directors who may exercise all the powers of the Company whether relating to
the management of the business of the Company or not. The alteration of these articles or the
passing of a special resolution shall not invalidate any prior act of the Directors which would have
been valid if that alteration had not been made or that resolution had not been passed. The
powers given by this article shall not be limited by any special power given to the Directors by any
other article.
Establishment of local boards
108 The Directors may establish local or divisional boards or agencies for managing any of the affairs
of the Company, either in the United Kingdom or elsewhere, and may appoint any persons to be
members of the local or divisional boards, or any managers or agents, and may fix their
remuneration. The Directors may delegate to any local or divisional board, manager or agent any
of the powers, authorities and discretions vested in or exercisable by the Directors, with power to
sub-delegate, and may authorize the members of any local or divisional board, or any of them, to
fill any vacancies and to act notwithstanding vacancies. Any appointment or delegation made
pursuant to this article may be made upon such terms and subject to such conditions as the
Directors may decide and the Directors may remove any person so appointed and may revoke or
vary the delegation but no person dealing in good faith and without notice of the revocation or
variation shall be affected by it.
Powers of attorney
109 The Directors may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the
Company upon such terms (including terms as to remuneration) as it may decide and may
delegate to any person so appointed any of the powers, authorities and discretions vested in or
exercisable by the Directors, including power to sub delegate. The Directors may remove any
person appointed under this article and may revoke or vary the delegation but no person dealing
in good faith and without notice of the revocation or variation shall be affected by it.
Delegation to individual Directors
110 The Directors may entrust to and confer upon any Director any of the powers, authorities and
discretions vested in or exercisable by them upon such terms and conditions and with such
restrictions as they think fit, and either collaterally with, or to the exclusion of, their own powers,
authorities and discretions and may from time to time revoke or vary all or any of them but no
person dealing in good faith and without notice of the revocation or variation shall be affected
by it.
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Registers
111 Subject to the provisions of the Companies Acts, the Company may keep an overseas or local or
other register in any place, and the Directors may make and vary such regulations as it may think
fit respecting the keeping of the register.
Power to borrow money and give security
112 (A) The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow money and to mortgage
or charge its undertaking, property and uncalled capital and to issue debentures and other
securities but shall restrict the Borrowings of the Company and exercise all voting and other rights
or powers of control exercisable by the Company in relation to its subsidiaries with a view to
securing that Borrowings shall not at any time without the previous sanction of an ordinary
resolution of the Company in a general meeting exceed an amount equal to three times the
Adjusted Capital and Reserves of the Unilever Group.
(B) For the purposes of this article:
(i) “Borrowings” means the aggregate principal amount for the time being remaining outstanding
of all borrowings of the Company and its subsidiaries, whether secured or unsecured and, save
as excluded in paragraphs (a) to (e) below, shall be deemed to include those items comprised in
“financial liabilities” in the latest published audited consolidated accounts of the Unilever Group,
but shall be deemed to exclude:
(a) moneys owed by the Company to any subsidiary;
(b) moneys owed by any subsidiary to another subsidiary or from the Company;
(c) moneys owed by any subsidiary in its capacity as a trustee of any pension or other fund for
the benefit of employees;
(d) moneys owed by a company which becomes a subsidiary hereafter for a period of twelve
months from the date it becomes a subsidiary and deducting therefrom an amount equal to:
(I) the principal amount of any obligations, whether secured or unsecured, issued by the
Company or any subsidiary the proceeds of which are intended to be used within six calendar
months in repayment of other borrowings of the Company or such subsidiary then
outstanding; and
(II) all cash deposits, certificates of deposit and securities of governments and companies and
similar instruments owned by the Company or any of its subsidiaries.
(e) any lease liabilities of any member of the Unilever Group; and
(f) any derivatives entered into by any member of the Unilever Group which do not relate to
borrowings of a member of the Unilever Group,
and no amount shall be taken into account more than once in the same calculation but subject
thereto paragraphs (a) to (f) above shall be read cumulatively.
(ii) “Adjusted Capital and Reserves” means the aggregate for the Unilever Group of:
(a) the amount paid up or credited as paid up on the issued share capital of the Company,
(b) the amounts standing to the credit of the capital and revenue reserves, including share
premium account and retained profit, and
(c) the amounts standing as attributed to non-controlling interests,
all as shown in the latest published audited consolidated accounts of the Unilever Group provided
always that appropriate adjustments shall be made in respect of any variation in the paid-up
share capital or in the share premium account of the Company since the date of such audited
consolidated accounts.
(iii) “Unilever Group” means the Company and its subsidiaries and subsidiary undertakings.
(C) The determination of an independent firm of internationally-recognised accountants engaged
by the Company for the purposes of this Article as to the amount of Borrowings and Adjusted
Capital and Reserves shall be conclusive and binding on all concerned and for the purposes of
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their computation such accountants may make such other adjustments as they deem fit.
Nevertheless, for the purposes of this article the Directors may at any time act in reliance on a
bona fide estimate of the said aggregates and if the limit herein contained is inadvertently
exceeded, the amount borrowed in excess of the limit shall be disregarded until the expiration of
182 days after the date on which the Directors became aware that the situation had arisen.
No debt incurred or security given in respect of moneys borrowed or secured in excess of the limit
hereby imposed shall be invalid or ineffectual except in the case of express notice at the time the
debt was incurred or the security given that the limit hereby imposed had been or was thereby
exceeded.
Pensions
113 The Directors may grant retiring pensions or annuities or other allowances, including allowances
on death, to any person or to the widow or dependants of any person in respect of services
rendered by him to the Company as Executive Director, manager, or in any other office or
employment under the Company or indirectly as an officer or employee of any subsidiary
company of the Company, notwithstanding that he may be or may have been a Director of the
Company and may make payments towards insurances or trusts for such purposes in respect of
such persons and may include rights in respect of such pensions, annuities and allowances in the
terms of engagement of any such person. No Director or former Director or other person shall be
accountable to the Company or the members for any benefit provided pursuant to this article and
the receipt of any such benefit shall not disqualify any person from being or becoming a Director
of the Company.
Provision for employees
114 The Directors may by resolution exercise any power conferred by the Companies Acts to make
provision for the benefit of persons employed or formerly employed by the Company or any of its
subsidiaries in connection with the cessation or the transfer to any person of the whole or part of
the undertaking of the Company or that subsidiary.
PROCEEDINGS OF THE DIRECTORS
Meetings of Directors
115 The Directors may meet for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their
meetings as they think fit. A Director at any time may, and the Secretary on the requisition of a
Director at any time shall, summon a meeting of the Directors.
Notice of meetings
116 Notice of a meeting of the Directors shall be deemed to be properly given to a Director if it is
given to him personally or by word of mouth or sent in writing to him at his last known address or
any other address given by him to the Company for this purpose. A Director may waive his
entitlement to notice of any meeting either prospectively or retrospectively and any retrospective
waiver shall not affect the validity of the meeting or of any business conducted at the meeting.
Quorum
117 The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the
Directors and, unless so fixed at any other number, shall be two. Subject to the provisions of
these articles, any Director who ceases to be a Director at a meeting of the Directors may
continue to be present and to act as a Director and be counted in the quorum until the termination
of the meeting of the Directors if no other Director objects and if otherwise a quorum of Directors
would not be present.
Effect of vacancies in number of Directors
118 The continuing Directors or a sole continuing Director may act notwithstanding any vacancy in
their number but, if and so long as the number of Directors is reduced below the minimum
number fixed by or in accordance with these articles, the continuing Directors or Director,
notwithstanding that the number of Directors is below the number fixed by or in accordance with
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these articles as the quorum or that there is only one continuing Director, may act for the purpose
of filling vacancies or of summoning general meetings of the Company but not for any other
purpose.
Power to appoint chairman
119 The Directors may appoint a chairman and vice chairman or vice chairmen of their meetings and
fix the period for which they are respectively to hold office. If no chairman or vice chairman is
appointed, or if at any meeting neither the chairman nor any vice chairman is present within five
minutes after the time appointed for holding the meeting, the Directors present may choose one
of their number to be chairman of the meeting.
Competence of meetings
120 A meeting of the Directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all the
powers, authorities and discretions for the time being vested in or exercisable by the Directors.
Voting
121 Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes, except that the
powers conferred on the Directors by Article 88 shall only be exercisable by the decision of a
majority of the Directors consisting of three-fourths of all the Directors for the time being and for
this purpose the vote of any Director may be given either in person at a meeting of the Directors
or (in the case of any Director not present at the meeting called for this purpose) by notice in
writing signed by such Director prior to the holding of such meeting. In the case of an equality of
votes the chairman of the meeting shall have no additional or casting vote.
In this article references to in writing include the use of communication by electronic means
subject to such terms and conditions as the Directors may decide.
Delegation to committees
122 (A) The Directors may delegate any of their powers, authorities and discretions (with power to
sub-delegate) to any committee, consisting of such person or persons (whether or not a Director
or Directors) as they think fit.
(B) Any committee so formed shall, in the exercise of the powers, authorities and discretions so
delegated, conform to any regulations which may be imposed on it by the Directors. The meetings
and proceedings of any committee consisting of two or more members shall be governed by the
provisions contained in these articles for regulating the meetings and proceedings of the Directors
so far as the same are applicable and are not superseded by any regulations imposed by the
Directors.
(C) The power to delegate contained in this article shall be effective in relation to the powers,
authorities and discretions of the Directors generally and shall not be limited by the fact that in
certain articles, but not in others, express reference is made to particular powers, authorities or
discretions being exercised by the Directors or by a committee authorised by the Directors.
Delegation to Chief Executive Officer
123 The Board may entrust to and confer upon the Chief Executive Officer any of its powers,
authorities and discretions (with power to sub-delegate) upon such terms and conditions and with
such restrictions as it thinks fit, and either collaterally with, or to the exclusion of, its own powers,
authorities and discretions and may from time to time revoke or vary all or any of them but no
person dealing in good faith and without notice of the revocation or variations shall be affected by
it. The power to delegate contained in this article shall be effective in relation to the powers,
authorities and discretions of the Board generally and shall not be limited by the fact that in
certain articles, but not in others, express reference is made to particular powers, authorities or
discretions being exercised by the Board or by a committee authorised by the Board.
Participation in meetings by telephone
124 All or any of the Directors or members of any committee may participate in a meeting of the
Directors or that committee by means of a conference telephone or any communication
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equipment which allows all persons participating in the meeting to hear each other. A person so
participating shall be deemed to be present in person at the meeting and shall be entitled to vote
or be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to
125 take place where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such
group, where the chairman of the meeting then is.
Resolution in writing
126 A resolution in writing signed by all the Directors for the time being entitled to receive notice of a
meeting of the Directors (if that number is sufficient to constitute a quorum) or by all the members
of a committee for the time being shall be as valid and effectual as a resolution passed at a
meeting of the Directors or, as the case may be, of the committee properly called and constituted.
The resolution may be contained in one document or in several documents in like form each
signed by one or more of the Directors or members of the committee concerned.
Validity of acts of Directors or committee
127 All acts done by the Directors or by any committee or by any person acting as a Director or
member of a committee shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was
some defect in the appointment of any member of the Directors or committee or person so acting
or that they or any of them were disqualified or had vacated office, be as valid as if each such
member or person had been properly appointed and was qualified and had continued to be a
Director or member of the committee.
Minutes to be made
128 The Directors shall cause minutes or records to be made in books provided for the purpose:
(A) of the names of the Directors present at each meeting of the Directors or committee of the
Directors, and
(B) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company and of the holders of any
class of shares in the Company and of the Directors and of any committee of the Directors.
SEALS
Use of seals
129 The Directors shall provide for the custody of every seal. A seal shall only be used by the
authority of the Directors or a committee authorised by the Directors in that behalf pursuant to
Articles 122 and 123. Subject as otherwise provided in these articles, any instrument to which the
common seal is applied shall be signed by at least one Director and the Secretary or by at least
two Directors or by one Director in the presence of a witness who attests the signature or by at
least two persons for the time being appointed to a committee authorised by the Directors as
aforesaid, and any instrument to which an official seal is applied need not, unless the Directors for
the time being otherwise decide or the law otherwise requires, be signed by any person.
DIVIDENDS AND OTHER PAYMENTS
Application of profits
130 The profits of the Company at any time available for dividend and determined to be distributed by
way of dividend for any period shall be applicable in order of priority and manner following:
FIRST to the payment of a dividend for such period at the rate of 5 per cent per annum on the
capital paid up or credited as paid up on the Ordinary Shares.
SECONDLY to the payment of a dividend for such period at the rate of 5 per cent per annum or at
such less rate as may be payable under the provisions of the Trust Deed dated 1st May, 1909,
and made between William Hesketh Lever of the first part, the Company of the second part and
Sydney Gross, Robert Barrie, John Lever Tillotson, John Gray and James Lever Ferguson of the
third part and Deeds supplemental thereto on the nominal amount of the then issued and
outstanding Preferential Certificates therein mentioned, such dividend to be paid to the Trustees
of the said Trust Deed for distribution amongst the holders of such Preferential Certificates.
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THIRDLY to the payment of a further dividend for such period at the rate of 5 per cent per annum
on the capital paid up or credited as paid up on the Ordinary Shares.
LASTLY the surplus after making the payments aforesaid shall be applied to the payment of an
additional dividend on the capital paid up or credited as paid up on the Ordinary Shares.
Declaration of dividends
131 Subject to the provisions of the Companies Acts, the Company may by ordinary resolution from
time to time declare dividends to be paid to the members according to their rights and interests in
the profits available for distribution, but no dividend shall be declared in excess of the amount
recommended by the Directors.
Interim dividends
132 The Directors may from time to time, out of accrued or accruing profits, pay to the members such
interim dividends as in their judgment the position of the Company justifies.
Dividends to be paid according to amounts paid up on shares
133 Except in so far as the rights attaching to, or the terms of issue of, any share otherwise provide:
(A) all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid up on the shares in
respect of which the dividend is paid, but no amount paid up on a share in advance of calls shall
be treated for the purposes of this article as paid up on the share, and
(B) all dividends shall be apportioned and paid pro rata according to the amounts paid up on the
shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid.
Debts may be deducted
134 The Directors may deduct from any dividend or other moneys payable to a member by the
Company on or in respect of any shares all sums of money (if any) presently payable by him to
the Company on account of calls or otherwise in respect of shares of the Company.
Dividend not to bear interest against the Company
135 No dividend or other moneys payable by the Company on or in respect of any share shall bear
interest against the Company.
Payment procedures
136 Any dividend or any other moneys payable on or in respect of shares may be paid by cheque,
warrant or similar financial instrument, or by other means, sent direct to the registered address of
the holder or person entitled thereto or, in the case of joint holders, to the registered address of
the holder who is first named in the register, or sent to such person and to such address as the
holder or joint holders may in writing direct. Such payment may be sent through the post or
equivalent means of delivery or by such other means, including by electronic media and more
specifically, in respect of uncertificated shares, by means of the facilities and requirements of a
relevant system, offered by the Company as the holder or joint holders may in writing agree.
Every such cheque, warrant, financial instrument or other form of payment shall be made payable
to the person to whom it is sent or to such other person as the holder, or joint holders, may in
writing direct, and payment of the cheque, warrant, financial instrument or other form of payment
shall be a good discharge to the Company. Every such payment shall be sent at the risk of the
person entitled to the money represented thereby. Any one of two or more joint holders may give
effectual receipts for any dividends or other moneys payable or property distributable in respect of
the shares held by them.
Unclaimed dividends
137 Any dividend unclaimed after a period of twelve years from the date of declaration of the dividend
shall be forfeited and shall revert to the Company and the payment by the Directors of any
unclaimed dividend or other sum payable on or in respect of a share into a separate account shall
not constitute the Company a trustee in respect of it.
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Dividends in specie
138 Any general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the Directors, by
ordinary resolution direct, and the Directors may in relation to any interim dividend direct,
payment or satisfaction of the dividend wholly or in part by the distribution of specific assets, and
in particular of paid up shares or debentures of any other company, and the Directors shall give
effect to the direction, and where any difficulty arises in regard to the distribution the Directors
may settle it as they think expedient, and in particular may issue fractional certificates or authorise
any person to sell and transfer any fractions or may ignore fractions altogether, and may fix the
value for distribution purposes of any specific assets to be distributed and may determine that
cash payments shall be made to any members upon the footing of the value so fixed in order to
secure equality of distribution and may vest any specific assets to be distributed in trustees as
may seem expedient to the Directors.
CAPITALISATION OF PROFITS
Power to capitalise profits
139 The Company may, upon the recommendation of the Directors, at any time and from time to time
pass an ordinary resolution to the effect that it is desirable to capitalise all or any part of any
amount for the time being standing to the credit of any reserve or fund (including the profit and
loss account) whether or not the same is available for distribution and accordingly that the amount
to be capitalised be set free for distribution among the holders of Ordinary Shares of the
Company who would be entitled to it if it were distributed by way of dividend and in the same
proportions, on the footing that it is applied either in or towards paying up the amounts for the
time being unpaid on Ordinary Shares of the Company held by those members respectively or in
paying up in full Ordinary Shares that are to be allotted and distributed as fully paid up,
debentures or other obligations of the Company to be allotted and distributed credited as fully
paid up among those members, or partly in one way and partly in the other, but so that, for the
purposes of this article: (i) a share premium account and a capital redemption reserve, and any
reserve or fund representing unrealised profits, may be applied only in paying up in full Ordinary
Shares of the Company that are to be allotted and distributed as fully paid up, and (ii) where the
amount capitalised is applied in paying up in full shares that are to be allotted and distributed as
fully paid up, the Company will also be entitled to participate in the relevant distribution in relation
to any shares of the relevant class held by it as treasury shares and the proportionate entitlement
of the relevant class of members to the distribution will be calculated accordingly.
Scrip dividends
140 The Directors may, if authorised by an ordinary resolution of the Company, offer the holders of
Ordinary Shares (excluding any member holding shares as treasury shares) the right to elect to
receive Ordinary Shares, credited as fully paid, instead of cash in respect of any dividend or any
part of any dividend specified by the ordinary resolution. The following provisions shall apply:
(A) An ordinary resolution may specify a particular dividend, or may specify all or any dividends
declared within a specified period, but such period may not end later than the expiry of two
months following the conclusion of the annual general meeting next following the date of the
meeting at which the ordinary resolution is passed.
(B) The entitlement of each holder of Ordinary Shares to new Ordinary Shares shall be such that
the relevant value of the entitlement shall be as nearly as possible equal to (but not greater than)
the cash amount that such holder would have received by way of dividend. For this purpose
“relevant value” shall be calculated by reference to the average of the middle market quotations
for the Company’s Ordinary Shares on the London Stock Exchange plc as derived from the Daily
Official List, on the day on which the Ordinary Shares are first quoted “ex” the relevant dividend
and the four subsequent dealing days, or in such other manner as may be determined by or in
accordance with the ordinary resolution. A certificate or report by the auditors as to the amount of
the relevant value in respect of any dividend shall be conclusive evidence of that amount.
(C) The Directors, after determining the basis of allotment, may notify the holders of Ordinary
Shares in writing of the right of election offered to them, and specify the procedure to be followed
and place at which, and the latest time by which, elections must be lodged in order to be
effective.
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(D) The Directors may exclude from any offer any holders of Ordinary Shares where the Directors
believe that the making of the offer to them would or might involve the contravention of the laws
of any territory or that for any other reason the offer should not be made to them.
(E) The dividend (or that part of the dividend in respect of which a right of election has been
offered) shall not be payable on Ordinary Shares in respect of which an election has been made
(“the elected Ordinary Shares”) and instead additional Ordinary Shares shall be allotted to the
holders of the elected Ordinary Shares on the basis of allotment calculated as stated. For such
purpose the Directors shall capitalise, out of any amount for the time being standing to the credit
of any reserve or fund (including the profit and loss account) whether or not the same is available
for distribution as the Directors may determine, a sum equal to the aggregate nominal amount of
the additional Ordinary Shares to be allotted on that basis and apply it in paying up in full the
appropriate number of unissued Ordinary Shares for allotment and distribution to the holders of
the elected Ordinary Shares on that basis.
(F) The additional Ordinary Shares when allotted shall rank pari passu in all respects with the fully
paid Ordinary Shares then in issue except that they will not be entitled to participate in the
relevant dividend.
(G) Unless the Directors otherwise determine, or unless the uncertificated securities rules and/or
the rules of the relevant system concerned otherwise require, the new ordinary share or shares
which a member has elected to receive instead of cash in respect of the whole (or some part) of
the specified dividend declared in respect of his elected ordinary shares shall be in uncertificated
form (in respect of the member’s elected ordinary shares which were in uncertificated form on the
date of the member’s election) or in certificated form (in respect of the member’s elected ordinary
shares which were in certificated form on the date of the member’s election).
Settlement of difficulties in distribution on capitalisation of profits
141 Where any difficulty arises in regard to any distribution under the last two preceding articles the
Directors may settle the matter as they think expedient and in particular may issue fractional
certificates or authorise any person to sell and transfer any fractions or may resolve that the
distribution should be as nearly as may be practicable in the correct proportion but not exactly so
or may ignore fractions altogether, and may determine that cash payments shall be made to any
members in order to adjust the rights of all parties, as may seem expedient to the Directors. The
Directors may authorise any person to enter into an agreement with the Company on behalf of
the persons entitled to participate in the distribution providing for the allotment to them
respectively of any shares, debentures or other obligations of the Company to which they are
entitled on the capitalisation and the agreement shall be binding on those persons.
RECORD DATES AND ACCOUNTING RECORDS
Record dates
142 Notwithstanding any other provision of these articles the Company or the Directors may fix any
date as the record date for any dividend, distribution, allotment or issue and such record date
may be on or at any time before or after any date on which the dividend, distribution, allotment or
issue is declared, paid or made. The power to fix any such record date shall include the power to
fix a time on the chosen date.
Inspection of records
143 The accounting records shall be kept at the office or, subject to the provisions of the Companies
Acts, at such other place or places as the Directors may think fit and shall always be open to
inspection by the officers of the Company. No member in his capacity as such shall have any right
of inspecting any accounting record or book or document of the Company except as conferred by
law or authorised by the Directors or by ordinary resolution of the Company.
SERVICE OF NOTICES AND OTHER DOCUMENTS
Service of notices
144 Any notice, document (including a share certificate) or other information may be served on, sent
or supplied to any member by the Company either personally or by sending it through the post
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addressed to the member at his registered address or by leaving it at that address addressed to
the member or by means of a relevant system or, where appropriate, by sending or supplying it in
electronic form to an address for the time being notified by the member concerned to the
Company for that purpose or by publication on a website in accordance with the Companies Acts
or in any other manner provided by these articles. In the case of joint holders of a share, service,
sending or delivery of any notice or document on or to one of the joint holders shall for all
purposes be deemed a sufficient service on or sending or delivery to all the joint holders. If on
three consecutive occasions a notice to a member has been returned undelivered, such member
shall not thereafter be entitled to receive notices from the Company until he shall have
communicated with the Company and supplied to the Company (or its agent) a new registered
address, or a postal address within the United Kingdom for the service of notices, or shall have
informed the Company, in such manner as may be specified by the Company, of an address for
the service of notices in electronic form. For these purposes, a notice sent by post shall be
treated as returned undelivered if the notice is sent back to the Company (or its agent), and a
notice sent in electronic form shall be treated as returned undelivered if the Company (or its
agent) receives notification that the notice was not delivered to the address to which it was sent.
The Company may at any time and in its sole discretion choose to serve, send or supply notices,
documents or other information in hard copy form alone to some or all of the members.
Members resident abroad
145 Any member whose registered address is not within the United Kingdom or some other part of
Europe or any holder of a share warrant and who gives to the Company a postal address within
the United Kingdom at which notices may be served upon him shall be entitled to have notices
served on or sent or delivered to him at that address or where applicable by making them
available on a website and notifying the holder at that address. Any member whose registered
address is not within the United Kingdom and who gives to the Company an address for the
purposes of electronic communications may, at the absolute discretion of the Board, be entitled to
have notices or documents served upon, or delivered to, him at that address or where applicable
by making them available on a website and notifying the holder at that address. Otherwise, a
member whose registered address is not within the United Kingdom, shall not be entitled to
receive any notice or other document from the Company.
When notice deemed served
146 Any notice or document, if sent by post, shall be deemed to have been served on the day
following that on which it was put in the post and, in proving service or delivery, it shall be
sufficient to prove that the notice or document was properly addressed, stamped and put in the
post. Any notice or document not sent by post but left at a registered address (other than an
address for the purposes of communication by electronic means) shall be deemed to have been
served or delivered on the day it was so left. Any notice served or delivered by the Company by
means of a relevant system shall be deemed to have been served or delivered when the
Company or any sponsoring system participant acting on its behalf sends the issuer-instruction
relating to the notice.
Any notice or document sent by the Company using electronic means shall be deemed to have
been received on the day following that on which it was sent notwithstanding that the Company
subsequently sends a hard copy of such notice, document or information by post. Any notice,
document or other information made available on a website shall be deemed to have been
received on the day on which the notice, document or other information was first made available
on the website or, if later, when a notice of availability is received or deemed to have been
received pursuant to this article. In proving that a notice, document or other information served,
sent or supplied by electronic means was served, sent or supplied, it shall be sufficient to prove
that it was properly addressed. Any notice, document or other information served, sent or
supplied by the Company by any other means authorised in writing by the member concerned
shall be deemed to have been received when the Company has carried out the action it has been
authorised to take for that purpose.
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Service of notice to person entitled by transmission
147 Where a person is entitled by transmission to a share, any notice or document shall be served
upon or delivered to him, and any dividend or other sum payable in cash in respect of the share
may be paid to him, as if he was the holder of that share and his address noted in the register
was his registered address. A person who is entitled by transmission to a share, upon supplying
the Company with an address for the purpose of communications by electronic means for the
service of notices, may, at the absolute discretion of the Directors, have sent to him at such
address any notice or document to which he would have been entitled if he were the holder of
that share. Except where there is a person entitled by transmission to a share, any notice or
document served on or delivered to any member pursuant to these articles shall, notwithstanding
that the member is then dead or bankrupt or that any other event giving rise to the transmission of
the share by operation of law has occurred and whether or not the Company has notice of the
death, bankruptcy or other event, be deemed to have been properly served or delivered in
respect of any share registered in the name of that member as sole or joint holder unless, before
the day of posting (or, if it is not sent by post, before the day of service or delivery) of the notice
or document, his name has been removed from the register as the holder of the share. Service or
delivery in the foregoing manner shall be deemed for all purposes a sufficient service or delivery
of the notice or document on all persons interested (whether jointly with or as claiming through or
under that member) in the share.
Notice when post not available and notice given by advertisement
148 (A) If there is a suspension or curtailment of postal services within the United Kingdom or some
part of the United Kingdom, the Company need only give notice of a general meeting to those
members with whom the Company can communicate by electronic means and who have provided
the Company with an address for this purpose. The Company shall also advertise the notice in at
least two newspapers with a national circulation in the United Kingdom and make it available on
its website from the date of such advertisement until the conclusion of the meeting or any
adjournment thereof. If at least six clear days prior to the meeting the sending or supply of notices
by post in hard copy form has again become generally possible, the Company shall send or
supply confirmatory copies of the notice by post to those members who would otherwise receive
the notice in hard copy form.
(B) Any notice to the bearer of a warrant or to any other person who holds or is interested in
shares in the Company in bearer form or any related coupons or talons shall be sufficiently given
if advertised in at least two daily newspapers with a national circulation in the United Kingdom
and any such notice shall be deemed given on the day when the advertisement appears.
DESTRUCTION OF DOCUMENTS
Consequences of destruction of documents
149 If the Company destroys:
(A) any share certificate which has been cancelled at any time after a period of one year has
elapsed from the date of cancellation; or
(B) any instruction concerning the payment of dividends or other moneys in respect of any share
or any notification of change of name or address at any time after a period of two years has
elapsed from the date the instruction or notification was recorded by the Company; or
(C) any instrument of transfer of shares which has been registered at any time after a period of
six years has elapsed from the date of registration; or
(D) any other document on the basis of which any entry is made in the register at any time after a
period of six years has elapsed from the date the entry was first made in the register in respect of
it, and the Company destroys the document in good faith and without express notice that its
preservation was relevant to a claim, it shall be presumed irrefutably in favour of the Company
that every share certificate so destroyed was a valid certificate and was properly cancelled, that
every instrument of transfer so destroyed was a valid and effective instrument of transfer and was
properly registered and that every other document so destroyed was a valid and effective
document and that any particulars of it which are recorded in the books or records of the
Company were correctly recorded. Nothing contained in this article shall be construed as
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imposing upon the Company any liability by reason only of the destruction of any document of the
kind mentioned above before the relevant period mentioned in this article has elapsed or of the
fact that any other condition precedent to its destruction mentioned above has not been fulfilled.
References in this article to the destruction of any document include references to its disposal in
any manner.
WINDING-UP
Order of priority in winding-up
150 If the Company shall be wound-up, the assets available for distribution amongst the members
(excluding any member holding shares as treasury shares) shall be applied first in repaying to the
holders of the Ordinary Shares the capital paid or credited as paid up thereon respectively and
any balance of such assets then remaining shall belong to the holders of the Ordinary Shares.
INDEMNITY
Indemnification of Directors
151 To the extent permitted by the Companies Acts, the Company may indemnify any Director against
any liability and may purchase and maintain for any Director insurance against any liability. No
Director of the Company or of any associated company shall be accountable to the Company or
the members for any benefit provided pursuant to this article and the receipt of any such benefit
shall not disqualify any person from being or becoming a Director of the Company. For the
purpose of this article the term “Director” shall include any former Director of the Company.
CROSS-BORDER MERGER
Overseas Shareholders
152 (A) In this article and article 153, (i) “Cross-Border Merger” means the cross-border merger to be
entered into between the Company and Unilever N.V. pursuant to the United Kingdom Companies
(Cross-Border Mergers) Regulations 2007 and Part 7 of Book 2 of the Dutch Civil Code, (ii) “CBM
Effective Date” means the date the Cross-Border Merger becomes effective as fixed by the order
of the High Court of Justice in England and Wales approving the Cross-Border Merger,
(iii) “Overseas Shareholder” means shareholders in Unilever N.V. on the CBM Effective Date, with
a registered address in, or who are citizens, residents or nationals of or located in jurisdictions,
outside the United Kingdom, United States or the Netherlands or whom the Company reasonably
believes to be citizens, residents or nationals of or located in jurisdictions outside the United
Kingdom, United States or the Netherlands, (iv) “New PLC Shares” means Ordinary Shares in the
Company proposed to be issued, credited as fully paid, to shareholders in Unilever N.V. pursuant
to the Cross-Border Merger and (v) save as defined in this article or in article 153, expressions
defined in the common draft terms of merger between the Company and Unilever NV dated
7 August 2020 shall have the same meanings in this article and article 153.
(B) If, in respect of any Overseas Shareholder, the Company is advised that the allotment and/or
issue of New PLC Shares (or any interest therein) pursuant to the Cross-Border Merger to such
holder would or may infringe the laws of another jurisdiction or would or may require the
Company to comply with any governmental or other consent or any registration, filing or other
formality with which the Company is unable to comply or compliance with which the Company
regards as unduly onerous then, conditional upon the approval of the High Court of Justice in
England and Wales of the Cross-Border Merger and if the Company (in its sole discretion) so
elects then immediately following the Cross-Border Merger becoming effective on the CBM
Effective Date, all New PLC Shares which have been issued to such Overseas Shareholders (or
such interests therein) shall be transferred to a person appointed by the Company and resident in
the United Kingdom, or the Netherlands (the “Interim Holder”) to hold such shares for the benefit
of such Overseas Shareholder.
(C) All New PLC Shares (or interests therein) transferred to the Interim Holder, pursuant to
paragraph (B), shall, as soon as practicable following the CBM Effective Date, be sold.
(D) Any sale under paragraph (C) above shall be carried out at the best price which can
reasonably be obtained at the time of sale and the net proceeds of such sale (after the deduction
of all expenses and commissions incurred in connection with such sale, including any value
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added tax payable on the proceeds of sale) shall be paid to the relevant Overseas Shareholder
as soon as practicable after the Interim Holder receives such proceeds. Such payment shall be in
full satisfaction of the rights of such Overseas Shareholder to receive New PLC Shares (or
interests therein).
(E) To give effect to any transfer or sale pursuant to this article, the Interim Holder shall be
authorised as attorney and/or agent on behalf of the Overseas Shareholder concerned and shall
be authorised to execute and deliver as transferor a form or forms of transfer or other
instrument(s) or instruction(s) of transfer and to give such instructions and to do all other things
which he or she may consider necessary or expedient in connection with any such transfer or
sale, and every form, instrument or instruction of transfer so executed shall be as effective as if it
had been executed by the relevant Overseas Shareholder. In the absence of fraud neither the
Company nor the Interim Holder shall have any liability for any determination made pursuant to
this article or for any loss or damage arising as a result of the timing or terms of any transfer or
sale pursuant to this article.
Mandatory Transfer
153 (A) If the Company so elects (in its sole discretion), then immediately following the Cross-Border
Merger becoming effective on the CBM Effective Date, all New PLC Shares allotted pursuant to
the Cross-Border Merger to Cede & Co. (a New York partnership having its principal place of
business in the State of New York, as nominee for the Depositary Trust Company) which, prior to
the CBM Effective Date, held NV NYRSs on behalf of NV NYRS Holders, shall be transferred (the
“Mandatory PLC Share Transfer”) from Cede & Co. (as nominee for the Depositary Trust
Company) to DB London (Investor Services) Nominees Limited (or such other entity appointed by
and holding, or entitled to hold, PLC Shares on behalf of the PLC ADS Depositary) (the
“Mandatory Transferee”).
(B) Upon the Mandatory PLC Share Transfer, the Mandatory Transferee shall become the
registered holder of such New PLC Shares and shall hold such New PLC Shares on the terms set
out in the PLC Deposit Agreement dated 1 July 2014 by and among PLC, the PLC ADS
Depositary, and the holders and beneficial owners of American depositary shares issued
thereunder.
(C) As soon as practicable after the Mandatory PLC Share Transfer to the Mandatory Transferee,
the Company will procure that the PLC ADS Depositary issues such number of new PLC ADSs
(representing the New PLC Shares that have been transferred to the Mandatory Transferee
pursuant to the Mandatory PLC Share Transfer) calculated in accordance with the CBM
Exchange Ratio to Cede & Co. (as nominee for the Depositary Trust Company) for the crediting
of the accounts of the former holders of the NV NYRSs with interests in such new PLC ADSs.
(D) The Mandatory PLC Share Transfer shall be effected by means of a form or forms of transfer
or other instrument(s) or instruction(s) of transfer and, to give effect to such transfer(s), any
person may be appointed by the Company as attorney and/or agent on behalf of Cede & Co. (as
nominee for the Depositary Trust Company) and shall be authorised to execute and deliver as
transferor a form or forms of transfer or other instrument(s) or instruction(s) of transfer and to give
such instructions and to do all other things which he or she may consider necessary or expedient
in connection with any such transfer, and every form, instrument or instruction of transfer so
executed shall be as effective as if it had been executed by Cede & Co. (as nominee for the
Depositary Trust Company). In the absence of bad faith or wilful default, neither the Company nor
the Mandatory Transferee shall have any liability for any determination made pursuant to this
article or for any loss or damage arising as a result of the timing or terms of any transfer pursuant
to this article.
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Part 2: Dutch language Common Draft Terms of Merger including annexes
GEZAMENLIJKE ONTWERPVOORWAARDEN VAN FUSIE
UNILEVER PLC EN UNILEVER N.V.
1

Nils Andersen;

2

Alan Jope;

3

Graeme Pitkethly;

4

Laura Cha;

5

Vittorio Colao;

6

Dr Judith Hartmann;

7

Andrea Jung;

8

Susan Kilsby;

9

Strive Masiyiwa;

10

Youngme Moon;

11

John Rishton; en

12

Feike Sijbesma,

gezamenlijk de gehele Raad van Bestuur vormend van Unilever PLC, een naamloze vennootschap naar het
recht van Engeland en Wales, en geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 00041424, met
geregistreerd adres te Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD, Verenigd Koninkrijk (“PLC”); en
gezamenlijk de gehele Raad van Bestuur vormend van Unilever N.V., een naamloze vennootschap naar
Nederlands recht, ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 24051830, statutair gevestigd
te Rotterdam, Nederland, en kantoorhoudende aan Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Nederland (“NV”).
In aanmerking nemende dat
Unificatie
(a)

Op 11 juni 2020 maakte Unilever het voorstel tot unificatie van de vennootschappelijke structuur van de
Unilever Groep bekend waarbij de huidige duale structuur met twee moedermaatschappijen wordt
vervangen door een structuur met een enkelvoudige moedermaatschappij.

(b)

De unificatie zal middels een Grensoverschrijdende Fusie worden gerealiseerd als gevolg waarvan PLC
de moedermaatschappij van de Unilever Groep wordt.

(c)

PLC en NV verwachten op of rondom 10 augustus 2020 de Unificatie-overeenkomst aan te gaan. In de
Unificatie-overeenkomst zijn bepaalde wederzijdse verplichtingen met betrekking tot de Unificatie
vastgelegd. PLC en NV zijn overeengekomen om onder de voorwaarden van de
Unificatie-overeenkomst samen te werken en zich redelijke inspanningen te getroosten om de
Unificatie tot stand te brengen.

De Grensoverschrijdende Fusie
(d)

De Raden van Bestuur hebben de Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie opgesteld om een
grensoverschrijdende fusie tot stand te brengen waarbij de verdwijnende vennootschap opgaat in de
verkrijgende vennootschap (absorption) overeenkomstig de UK Cross-Border Mergers Regulations
(Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies) en Titel 7, Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek ten gevolge waarvan op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM: (i) PLC het gehele
vermogen onder algemene titel van NV verkrijgt; (ii) NV zonder vereffening wordt ontbonden en
ophoudt te bestaan; en (iii) PLC, onder eerbiediging van de onder de Uittredingsprocedure uitgeoefende
rechten, de volgende aandelen toewijst en uitgeeft: (a) Nieuwe PLC-Aandelen aan NV-Aandeelhouders
en aan Geregistreerde NV NYRS-Houders die er niet voor hebben gekozen om Nieuwe PLC-Aandelen
belichaamd in New PLC American Depositary Shares (Nieuwe PLC-ADS-en) te ontvangen; en
(b) Nieuwe PLC-Aandelen (belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en) aan Indirecte NV NYRS-Houders en

99

Geregistreerde NV NYRS-Houders die ervoor hebben gekozen om in overeenstemming met de
CBM-Ruilverhouding Nieuwe PLC-Aandelen belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en te ontvangen.
(e)

In dit document zijn de voorwaarden voor de Grensoverschrijdende Fusie vastgelegd die zijn opgesteld
overeenkomstig artikel 7 van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies en Titel 7,
Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Beursnoteringen
(f)

Op de datum van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie: (i) zijn de PLC-Aandelen
opgenomen in de Britse Officiële Prijscourant die wordt aangehouden door de FCA (Britse Autoriteit
Financiële Markten), en toegelaten tot de handel op de Main Market (Hoofdmarkt) van de LSE; (ii) zijn
de NV-Aandelen genoteerd aan, en worden deze verhandeld op Euronext in Amsterdam; en (iii) zijn
zowel NV NYRS-en als PLC-ADS-en genoteerd aan en worden deze verhandeld op de NYSE.

(g)

Bij de voltooiing van de Grensoverschrijdende Fusie wordt de notering van de NV-Aandelen aan
Euronext in Amsterdam en de notering van de NV NYRS-en aan de NYSE ingetrokken.

(h)

PLC zal: (i) de FCA verzoeken om de Nieuwe PLC-Aandelen toe te laten tot notering in het
premiesegment van de Britse Officiële Prijscourant en de LSE verzoeken om de Nieuwe PLC-Aandelen
toe te laten tot verhandeling aan de Hoofdmarkt van de LSE; (ii) Euronext Amsterdam verzoeken om
de PLC-Aandelen (met inbegrip van de Nieuwe PLC-Aandelen) te noteren aan en toe te laten tot de
handel op Euronext in Amsterdam; en (iii) de NYSE verzoeken de Nieuwe PLC-ADS-en te noteren aan
en toe te laten tot de handel op de NYSE, in elk geval met ingang van de Inwerkingtredingsdatum van
de CBM.

Beschikbaarheid van de relevante materialen
(i)

Afschriften van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie zullen worden gedeponeerd
bij: (i) het Nederlandse Handelsregister; en (ii) the Registrar of Companies in England and Wales
(Ondernemingsregister voor Engeland en Wales) en de Britse High Court (Hooggerechtshof), en in elk
geval tezamen met de documentatie die zowel onder het Nederlandse Burgerlijk Wetboek als onder de
Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies is vereist. PLC en NV zullen deze Gezamenlijke
Ontwerpvoorwaarden van Fusie met de documenten die onder het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de
Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies vereist zijn, eveneens op de website van Unilever
www.unilever.com/unification/documents publiceren, en deze tot aan de datum van de PLC-Zitting en de
Algemene Vergadering van PLC tijdens de normale kantooruren op weekdagen (met uitzondering van
zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen) voor aandeelhouders, werknemers van de Unilever
Groep en andere personen die daar rechtens aanspraak op kunnen maken ter inzage leggen op het
hoofdkantoor van PLC te Unilever House, 100 Victoria Embankment, Londen EC4Y 0DY, Verenigd
Koninkrijk, alsmede op de statutaire vestiging van PLC te Port Sunlight, Wirral,
Merseyside CH62 4ZD, Verenigd Koninkrijk en tevens gedurende zes maanden na de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM op de statutaire vestiging van NV aan Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, Nederland. De deponeringen zullen worden aangekondigd in een in Nederland landelijk
verspreid dagblad en in de Nederlandse Staatscourant.

(j)

Meer informatie over de Grensoverschrijdende Fusie, welke informatie niet krachtens de Britse
Verordening op Grensoverschrijdende Fusies of het Nederlands Burgerlijk Wetboek in dit document
behoeft te worden opgenomen, zal door de Fuserende Vennootschappen worden opgenomen in het
document waarvan deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie deel uitmaken, en worden
gedeeld op de website van Unilever onder www.unilever.com/unification. Aandeelhouders en andere
geïnteresseerde partijen worden uitdrukkelijk uitgenodigd om ook de andere ter beschikking gestelde
materialen te lezen.

(k)

De volgende documenten zullen onder andere door de Fuserende Vennootschappen op de website van
Unilever onder www.unilever.com/unification/documents beschikbaar worden gesteld:
(i)

De door de Raad van Bestuur van PLC in overeenstemming met artikel 8 van de Britse
Verordening op Grensoverschrijdende Fusies opgestelde toelichting van het bestuur;

(ii)

De door de Raad van Bestuur van NV in overeenstemming met artikel 2:313 en 2:327 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek opgestelde toelichting van het bestuur;
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(iii)

Het door de onafhankelijke deskundige in overeenstemming met artikel 9 van de Britse
Verordening op Grensoverschrijdende Fusies voor PLC opgestelde rapport;

(iv)

De door de onafhankelijke deskundige in overeenstemming met artikel 2:328, lid 1 en 2 en
artikel 2:333g van het Nederlands Burgerlijk Wetboek voor NV opgestelde rapporten; en

(v)

een concept van het Uittredingsaanvraagformulier.

Overwegingen betreffende deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie:
(l)

Geen van de Fuserende Vennootschappen heeft een raad van commissarissen.

(m)

Geen van de Fuserende Vennootschappen is ontbonden of betrokken bij een faillissementsprocedure, een
procedure voor het verkrijgen van uitstel tot betaling, onderworpen aan noodmaatregelen of betrokken
in andere insolventieprocedures zoals gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EU) 2015/848 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herbeschikking).

(n)

Alle geplaatste PLC-Aandelen, Uitgestelde PLC-Aandelen, NV-Aandelen, NV NYRS-en, en Bijzondere
NV-Aandelen zijn volledig volgestort.

DE RADEN VAN BESTUUR GAAN HIERBIJ OVER TOT HET AANNEMEN VAN DE VOLGENDE
GEZAMENLIJKE ONTWERPVOORWAARDEN VAN FUSIE
1

Begripsbepalingen en duiding

1.1

De met hoofdletters aangeduide woorden hebben de betekenis die in Bijlage 1 bij deze Gezamenlijke
Ontwerpvoorwaarden van Fusie is opgenomen.

1.2

De bijlagen maken onderdeel uit van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie.

2

De Grensoverschrijdende Fusie

2.1

Met inachtneming van de voorwaarden en de bepalingen van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden
van Fusie zal NV krachtens de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies en Titel 7, Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek fuseren met, en verdwijnen in PLC, en zal op de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM:
(a)

het gehele vermogen van NV onder algemene titel worden verkregen door PLC in
overeenstemming met paragraaf 8 van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie;

(b)

NV zonder vereffening worden ontbonden en ophouden te bestaan; en

(c)

PLC, met inachtneming van paragraaf 15 en 18 van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden
van Fusie, de volgende aandelen uitgeven en toewijzen: (a) Nieuwe PLC-Aandelen aan NVAandeelhouders en aan Geregistreerde NV NYRS-Houders die er niet voor hebben gekozen om
Nieuwe PLC-Aandelen belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en te ontvangen; en (b) Nieuwe PLCAandelen belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en aan Indirecte NV NYRS-Houders en
Geregistreerde NV NYRS-Houders die ervoor hebben gekozen om in overeenstemming met
de CBM-Ruilverhouding Nieuwe PLC-Aandelen belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en te
ontvangen.

2.2

In overeenstemming met artikel 2:318 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek is de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM gelegen binnen zes maanden na aankondiging van deze
Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie in een in Nederland dagelijks verspreid landelijk dagblad
of, indien aan het eind van deze periode van zes maanden de Grensoverschrijdende Fusie niet kan
worden gerealiseerd vanwege een door een crediteur ingediend verzet, binnen een maand nadat dit
verzet is ingetrokken, daaraan tegemoetgekomen is, of is weggenomen door een uitvoerbare rechterlijke
beschikking van de geëigende rechtbank in Nederland.

3

Toelichtingen van het bestuur

De Raden van Bestuur hebben in overeenstemming met artikel 8 van de Britse Verordening op
Grensoverschrijdende Fusies en artikel 2:313 en 2:327 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek
bestuursverslagen opgesteld.
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4

Statuten (artikel 7, lid 2, letter i van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies;
artikel 2:312 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek)

4.1

In overeenstemming met artikel 7, lid 2, letter i van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende
Fusies en artikel 2:312 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek bevatten Bijlage 2 en 3 bij deze
Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie een afschrift van, respectievelijk, de statuten van PLC en
NV ten tijde van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie.

4.2

Tijdens de Algemene Vergadering van PLC zullen de PLC-Aandeelhouders worden verzocht om
toestemming te geven voor het aannemen van de Gewijzigde PLC-Statuten ter vervanging van de
bestaande statuten van PLC. Op grond van de Gewijzigde PLC-Statuten:
(a)

Ingeval PLC erop wordt gewezen dat de toewijzing en/of uitgifte van de Nieuwe PLC-Aandelen
onder de Unificatie inbreuk maakt of zou kunnen maken op wetgeving die in een andere
jurisdictie geldt of die van PLC vergt dat toestemming van overheidswege of anderszins wordt
verkregen of wordt voldaan aan een plicht tot registratie, deponering of andere formaliteit
waaraan PLC niet kan voldoen of waarvan de naleving door PLC wordt gezien als buitengewoon
bezwaarlijk, zal PLC de beoordelingsvrijheid hebben om te bepalen dat Nieuwe PLC-Aandelen
en Nieuwe PLC-Aandelen belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en toegewezen en uitgegeven aan
Overzeese Aandeelhouders zullen worden overgedragen aan een door de Vennootschap
aangestelde persoon en worden verkocht, en worden de opbrengsten van de verkoop
(verminderd met de toepasselijke kosten) aan die Overzeese Aandeelhouders betaald (zie
paragraaf 15.9-15.11 hierna);

(b)

PLC zal de beoordelingsvrijheid hebben om te bepalen dat alle aan Cede & Co. (als houder ten
titel van beheer voor DTC) toegewezen en uitgegeven Nieuwe PLC-Aandelen onmiddellijk na de
inwerkingtreding van de Grensoverschrijdende Fusie op de Inwerkingtredingsdatum van de
CBM worden overgedragen aan DB London (Investor Services) Nominees Limited (of een
dergelijke andere entiteit, aangesteld door en die houder is van, of gerechtigd is om PLCaandelen te houden namens de PLC-ADS Bewaarder) om de uitgifte van Nieuwe PLC-ADS-en
aan Indirecte NV NYRS-Houders door de PLC-ADS Bewaarder te faciliteren. DB London
(Investor Services) Nominees Limited zal deze Nieuwe PLC-Aandelen houden onder de
voorwaarden die in de PLC-Bewaarnemingsovereenkomst zijn opgenomen; en

(c)

worden bepaalde governance-veranderingen doorgevoerd die weerspiegelen dat na de
Unificatie: (i) de Unilever Groep niet langer een duale moedermaatschappijstructuur heeft en
de NV is opgehouden te bestaan; en (ii) de Uitgestelde PLC-Aandelen, nadat deze voorafgaand
aan de Inwerkingtredingsdatum van de CBM door PLC van zowel Elma als UHL zijn ingekocht,
niet langer bestaan; en

(d)

er bepaalde wijzigingen zullen worden aangebracht in het artikel dat de bevoegdheid van PLC
regelt om geld te lenen en zekerheid te stellen, om de methode voor het bepalen van de totale
bedragen met betrekking tot zowel leningen, kapitaal als reserves voor de toepassing van het
relevante artikel af te stemmen op de boekhoudkundige principes en praktijken die momenteel
worden toegepast met betrekking tot de Unilever Groep, om de relevante leningslimieten voor
dergelijke doeleinden te bepalen.

4.3

De voorgestelde Gewijzigde PLC-Statuten zijn opgenomen in Bijlage 4 bij deze Gezamenlijke
Ontwerpvoorwaarden van Fusie.

4.4

Het voorstel voor het besluit tot wijziging van de NV-Statuten in overeenstemming met de Gewijzigde
NV-Statuten zal worden voorgelegd aan de NV-AVA. Op grond van die wijziging zal, onder
andere: (i) een formule zoals bedoeld in artikel 2:333h, lid 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek in
de statuten van NV worden opgenomen op basis waarvan de aan de Uittredende Aandeelhouders in
overeenstemming met artikel 2:333h, lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek te betalen
Schadeloosstelling eenvoudig kan worden vastgesteld; en (ii) er een basis wordt gecreëerd aan de hand
waarvan de Raad van Bestuur van NV tot conversie kan besluiten van elk NV-Uittredingsaandeel in een
Gewoon NV-Aandeel B dat dezelfde rechten draagt als een Gewoon NV-Aandeel ter facilitering van de
implementatie van de Uittredingsprocedure zoals verder hierna beschreven in paragraaf 18.

4.5

Het besluit om de Grensoverschrijdende Fusie tot stand te brengen zal alleen in stemming worden
gebracht tijdens de NV-AVA indien het besluit met betrekking tot de voormelde wijziging van de
NV-Statuten door de NV-AVA is aangenomen en de NV-Statuten dienovereenkomstig zijn gewijzigd.
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5

Voorgenomen samenstelling van de Raad van Bestuur van PLC

Er zijn geen voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur van PLC als gevolg van
de Grensoverschrijdende Fusie.
6

Samenstelling aandelenkapitaal NV

6.1

Ten tijde van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie is het geplaatste aandelenkapitaal van
NV als volgt:
(i)

Gewone NV-Aandelen;

(ii)

NV NYRS-en;

(iii)

NV-Onderaandelen; en

(iv)

Bijzondere NV-Aandelen;

6.2

NV en PLC zullen bewerkstelligen dat alle uitstaande Bijzondere NV-Aandelen, onder voorwaarde van
goedkeuring van de Grensoverschrijdende Fusie door de Britse High Court, voorafgaand aan de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM, worden ingekocht en worden gehouden door NV en derhalve van
rechtswege vervallen op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM krachtens artikel 2:325, lid 4, van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek. NV-aandeelhouders zullen tijdens de NV-AVA worden verzocht om de
Raad van Bestuur van de NV te machtigen om alle Bijzondere NV-Aandelen in te kopen.

6.3

Met ingang van de vaststelling van de Gewijzigde NV-Statuten en het verlijden van de vereiste akte van
wijziging zal het maatschappelijk aandelenkapitaal van NV ook Gewone NV-Aandelen B kennen. Alle
NV-Uittredingsaandelen, ongeacht of deze wel of niet in Gewone NV-Aandelen B zijn geconverteerd,
zullen onder voorwaarde van goedkeuring van de Grensoverschrijdende Fusie door de Britse High
Court, voorafgaand aan de Inwerkingtredingsdatum van de CBM, krachtens artikel 2:333h, lid 3, van
het Nederlands Burgerlijk Wetboek, van rechtswege vervallen op de Inwerkingtredingsdatum van
de CBM.

7

Winstrechten; bijzondere rechten; beperkingen; ingekochte eigen aandelen; aandelenplannen
(artikel 7, lid 2, letter e en g van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies; artikel
2:320 en 2:326 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek)

7.1

Alle NV-Aandelen en NV NYRS-en zijn van gelijke rang en derhalve:
(a)

zijn er geen bijzondere rechten of beperkingen van toepassing op de NV-Aandelen of NV
NYRS-en, en

(b)

worden er onder de Grensoverschrijdende Fusie geen maatregelen voorgesteld betreffende de
NV-Aandelen of de NV NYRS-en die onderworpen zijn aan bijzondere rechten of beperkingen.

7.2

De Nieuwe PLC-Aandelen zijn in alle opzichten van gelijke rang als de PLC-Aandelen die uitstaan op
de registratiedatum en het tijdstip waarop de Nieuwe PLC-Aandelen worden toegewezen en uitgegeven,
met inbegrip van het recht om vastgestelde dividenden en andere uitkeringen te ontvangen en te
behouden die worden gedaan of betaald aan de hand van een registratiedatum die dezelfde is als of
gelegen na de Inwerkingtredingsdatum van de CBM.

7.3

Indien er op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM personen zijn die, anders dan in hun hoedanigheid
van NV-Aandeelhouder of NV-NYRS-Houder, bijzondere rechten jegens NV hebben zoals bedoeld in
artikel 2:320 juncto artikel 2:312, lid 2, letter c van het Nederlands Burgerlijk Wetboek of zoals bedoeld
in artikel 7 lid 2, letter g van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies, waaronder het
recht op winstuitkeringen, of op NV-Aandelen of NV NYRS-en, zullen zij met ingang van de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM een gelijkwaardig recht in PLC verwerven in de zin van de
bovenbedoelde wettelijke bepalingen.

7.4

Bijzondere rechten, beperkingen of voorwaarden raken niet de gerechtigdheid van
Nieuwe PLC-Aandelen (of de houders van Nieuwe PLC-Aandelen) met betrekking tot vastgestelde
dividenden of uitkeringen die zijn gedaan of betaald aan de hand van een registratiedatum die dezelfde
is als of gelegen na de Inwerkingtredingsdatum van de CBM. De Nieuwe PLC-Aandelen kennen geen
recht op vastgestelde dividenden of overige uitkeringen die door PLC op de PLC-Aandelen wordt
gedaan of betaald indien de datum waarop het recht op een dergelijk dividend of overige uitkering
wordt bepaald eerder is dan de Inwerkingtredingsdatum van de CBM.
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7.5

De toekenning van Gewone NV-Aandelen of NV NYRS-en onder de Unilever
Werknemersaandelenplannen wordt, waar mogelijk en met inachtneming van de plaatselijke
wettelijke vereisten, vervangen door toekenning van hetzelfde aantal PLC-Aandelen (met inbegrip
van PLC-Aandelen belichaamd in PLC-ADS-en). De Grensoverschrijdende Fusie tast de bestaande
toekenning van PLC-Aandelen (voor deze doeleinden met inbegrip van PLC-ADS-en) onder de
Unilever Werknemersaandelenplannen niet aan.

7.6

Teneinde toekenningen onder het Unilever aandelenplan onvoorwaardelijk te laten worden: (i) tussen de
datum van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie en de zitting van de Britse High Court
voor de goedkeuring van de Grensoverschrijdende Fusie kan PLC aan deelnemers in het Unilever
Aandelenplan PLC-Aandelen uitgeven (voor deze doeleinden met inbegrip van PLC-Aandelen
belichaamd in PLC-ADS-en); en (ii) kan NV tussen de datum van deze Gezamenlijke
Ontwerpvoorwaarden van Fusie en de Inwerkingtredingsdatum van de CBM Gewone NV-Aandelen
en NV NYRS-en uitgeven aan deelnemers in het Unilever Aandelenplan.

8

Gevolgen van de Grensoverschrijdende Fusie (artikel 2:312 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek)

8.1

Tenzij de toepasselijke wet het tegendeel bepaalt, zal op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM:
(a)

het gehele vermogen van NV onder algemene titel overgaan op PLC;

(b)

elke juridische procedure die aanhangig is gemaakt door of is aangespannen tegen NV worden
voortgezet, waarbij PLC in de plaats treedt van NV als partij;

(c)

niettegenstaande enige andersluidende bepaling in een contract, overeenkomst of instrument, elk
contract, overeenkomst of instrument waarbij NV een partij is, worden uitgelegd en werking
hebben alsof:
(i)

PLC in plaats van NV daarbij partij was; en

(ii)

wordt elke impliciete of expliciete verwijzing naar NV, ongeacht de bewoording daarvan,
gelezen als een verwijzing naar PLC;

(d)

elk contract, overeenkomst of instrument waarbij NV partij is een contract, overeenkomst of
instrument tussen PLC en de tegenpartij worden, met dezelfde rechten en dezelfde verplichtingen
en aansprakelijkheden (met inbegrip van rechten op verrekening) als van toepassing zouden zijn
geweest indien dat contract, overeenkomst of instrument tussen NV en de tegenpartij zou zijn
voortgezet, en elk bedrag dat onder of krachtens dat contract, overeenkomst of instrument te
betalen en verschuldigd is door of betaalbaar is aan NV wordt te betalen en verschuldigd door of
betaalbaar aan PLC in plaats van door of aan NV, en

(e)

een voor de Inwerkingtredingsdatum van de CBM aan of door NV gedaan aanbod of uitnodiging
tot onderhandeling gedaan worden uitgelegd, respectievelijk werking hebben alsof dat aanbod of
aanbod tot onderhandeling aan of door PLC is gedaan.

8.2

Het is de bedoeling dat de activiteiten van NV door PLC op dezelfde manier worden voortgezet. Als
onderdeel van de voorbereidingen voor Unificatie zal de Unilever Groep, voorafgaand aan de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM, een interne reorganisatie van bepaalde activa en passiva
doorvoeren.

9

Bedragen betaald of voordelen toegekend aan directeuren van de Fuserende Vennootschappen
(artikel 7, lid 2, letter h van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies; artikel 2:312
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek)

9.1

Behoudens zoals uiteengezet in paragraaf 9.2 en 9.3 van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van
Fusie zijn er in verband met de Grensoverschrijdende Fusie door de Directeuren geen bedragen
ontvangen, en is het niet de bedoeling dat een van de Directeuren of andere personen in verband
daarmee bedragen of voordelen ontvangen of overige bijzondere voordelen genieten zoals bedoeld in
artikel 2:312, lid 2, letter d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, artikel 7.2 letter h van de Britse
Verordening op Grensoverschrijdende Fusies of anderszins.

9.2

Directeuren die op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM NV-Aandelen of NV NYRS-en houden,
zullen in de Grensoverschrijdende Fusie op dezelfde voorwaarden als de overige NV-Aandeelhouders en
NV NYRS-Houders deelnemen.
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9.3

Directeuren die deelnemen in de Unilever Werknemersaandelenplannen zullen zijn onderworpen aan
dezelfde voorstellen als de overige deelnemers in die aandelenplannen.

10

Medezeggenschap (artikel 7, lid 2, letter j van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende
Fusies; artikel 2:333d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek)

10.1

NV kent op dit moment geen systeem voor medezeggenschap van werknemers (zoals dit begrip is
gedefinieerd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek). NV is op grond van het bepaalde in artikel 2:333k
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek niet verplicht om voorzieningen voor medezeggenschap van
werknemers te treffen.

10.2

PLC heeft op dit moment geen systeem voor medezeggenschap van werknemers (zoals dit begrip is
gedefinieerd in de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies en het Nederlands Burgerlijk
Wetboek). PLC is krachtens Deel 4 van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies niet
verplicht om voorzieningen voor medezeggenschap van werknemers te treffen.

11

Fusiebesluiten

11.1

Onder de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies is voor de Grensoverschrijdende Fusie de
toestemming vereist van: (i) de meerderheid van de PLC-Aandeelhouders die aanwezig zijn en aldaar in
persoon of middels volmacht stemmen, en (ii) 75% van de waarde van de PLC-Aandelen waarop door
de aanwezige PLC-Aandeelhouders in persoon, dan wel middels volmacht wordt gestemd, in beide
gevallen op een vergadering die krachtens een bevel van de Britse High Court onder artikel 11 van de
Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies bijeengeroepen is.

11.2

Op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek vereist het besluit van de algemene vergadering van
NV om de Grensoverschrijdende Fusie tot stand te brengen een gewone meerderheid van de tijdens de
NV-AVA uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat indien minder dan 50% van het geplaatste en
uitstaande aandelenkapitaal van NV vertegenwoordigd is, de goedkeuring ten minste een tweederde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

11.3

Verder is op grond van artikel 2:330, lid 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek ter goedkeuring van
het besluit van de algemene vergadering van NV om de Grensoverschrijdende Fusie tot stand te brengen
een afzonderlijk besluit vereist van de klassevergadering van houders van NV-Aandelen en NV NYRSen, en van de Bijzondere NV-Aandelen Klassevergadering. De Bijzondere NV-Aandelen
Klassevergadering zal voorafgaand aan de NV-AVA worden gehouden en de klassevergadering van
houders van NV-Aandelen en NV NYRS-en zal worden gehouden als onderdeel van de NV-AVA.

11.4

Op grond van de NV-Statuten is de voorafgaande goedkeuring met een gewone meerderheid van de
Bijzondere NV-Aandelen Klassevergadering eveneens vereist voor het voorstel van de Raad van Bestuur
van de NV aan de NV-AVA van het besluit om de Grensoverschrijdende Fusie tot stand te brengen in
overeenstemming met paragraaf 11.2 hiervoor. Deze goedkeuring van de Bijzondere NV-Aandelen
Klassevergadering is reeds verleend.

11.5

Volgens de NV-Statuten zijn er geen verdere goedkeuringsrechten van toepassing.

12

Goodwill en uitkeerbare reserves; waardering van activa (artikel 7, lid 2, letter k en 7, lid 2, letter
l van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies; artikel 2:312, lid 4, en 2:333d van
het Nederlands Burgerlijk Wetboek)

12.1

Voor zover onder meer gebruik van jaarrekeningen gemaakt is om de voorwaarden van de
Grensoverschrijdende Fusie vast te stellen in de zin van artikel 7, lid 2, onder l van de Britse
Verordening op Grensoverschrijdende Fusies en artikel 2:333d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek
zijn de vastgestelde jaarrekeningen van PLC en NV voor het jaar dat eindigt op 31 december 2019
gebruikt.

12.2

De Grensoverschrijdende Fusie heeft geen rechtstreekse invloed op de door PLC verantwoorde
goodwill, en er zal geen rechtstreeks effect zijn op de uitkeerbare reserves van PLC.

12.3

De CBM-Ruilverhouding is een weerspiegeling van de 1:1 egalisatieverhouding zoals deze onder de
Egalisatieovereenkomst is vastgesteld op grond waarvan een PLC-Aandeel of PLC-ADS een
economisch belang in de Unilever Groep vertegenwoordigt dat op het relevante tijdstip gelijkwaardig
is aan een Gewoon NV-Aandeel of een NV-NYRS, ongeacht de koers van de PLC-Aandelen of PLCADS-en en de Gewone NV-Aandelen of NV NYRS-en.
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12.4

Op grond van de in de Egalisatieovereenkomst bepaalde verhouding en het aantal NV-Aandelen, NV
NYRS-en, PLC-Aandelen en de PLC-ADS-en dat uitstaat op de Laatst Haalbare Datum, leidt dit tot
toerekening van 55.56% van de waarde van de Unilever Groep aan de NV-Aandelen en NV NYRS-en,
en 44.44% van de waarde van de Unilever Groep aan de PLC-Aandelen en PLC-ADS-en. De Raden
van Bestuur hebben de waarde van de Unilever Groep als geheel bepaald op GBP 121,3 miljard op
basis van de totale marktkapitalisatie van NV en PLC, berekend op basis van de volume-gewogen
gemiddelde koers van de Gewone NV-Aandelen, NV NYRS-en, de PLC-Aandelen en de PLC-ADS-en
gedurende de vijf beursdagen voorafgaand aan de Laatst Haalbare Datum, en de door Bloomberg
gepubliceerde GBP/EUR- en GBP/USD-slotkoersen op de Laatst Haalbare Datum.

12.5

De aan NV toerekenbare waarde die op basis van deze waardering van de Unilever Groep per de Laatst
Haalbare Datum naar PLC overgaat op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM is GBP 67 miljard
(zijnde 55,2% van het totale bedrag), en de waarde van PLC bedraagt GBP 54,3 miljard (zijnde 44,8%
van het totale bedrag).

13

Financiële informatie

13.1

Artikel 2:312 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek
De financiële gegevens van NV worden met ingang van 1 januari 2020 in de jaarrekening van PLC
verantwoord. Het laatste boekjaar van NV eindigt daardoor op 31 december 2019.

13.2

Artikel 7 lid 2, onder f van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies
De transacties van NV zullen vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig worden behandeld als die van PLC.
De geconsolideerde jaarrekening van PLC voor het jaar eindigend op 31 december 2020 zal derhalve de
bedrijfsresultaten van NV en haar dochterondernemingen vanaf 1 januari 2020 bevatten.

14

Ruilverhouding aandelen (artikel 7, lid 2, letter b van de Britse Verordening op
Grensoverschrijdende Fusies; artikel 2:326 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek)

14.1

Met inachtneming van paragraaf 15 en 18 van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie geldt
bij de Grensoverschrijdende Fusie de volgende ruilverhouding (de “CBM-Ruilverhouding ”) voor de
aandelen:
(a)

Een PLC-Aandeel (met inbegrip van PLC-Aandelen belichaamd in PLC-ADS-en) voor elk
Gewoon NV-Aandeel en NV-NYRS; en

(b)

geen fracties van een Nieuw PLC-Aandeel voor een NV-Onderaandeel.

14.2

Behoudens de omstandigheden die in paragraaf 15.9, 15.13, 15.16 of 18 van deze Gezamenlijke
Ontwerpvoorwaarden van Fusie worden omschreven, doet PLC geen betaling in contanten aan
NV-Aandeelhouders of NV NYRS-Houders met betrekking tot hun NV-Aandelen of NV NYRS-en of
de overdracht van het vermogen van NV aan PLC op grond van de Grensoverschrijdende Fusie.

15

Intrekking van NV-Aandelen, NV NYRS-en, Gewone NV-Aandelen B en Bijzondere NV-Aandelen
en toewijzing en uitgifte van de Nieuwe PLC-Aandelen en Nieuwe PLC-ADS-en; ingekochte eigen
aandelen; overzeese aandeelhouders; recht op fracties van aandelen (artikel 7 lid 2, letter c van de
Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies; artikel 2:326 Nederlands Burgerlijk
Wetboek)

Intrekking van NV-Aandelen, NV NYRS-en, Gewone NV-Aandelen B en Bijzondere NV-Aandelen
15.1

Alle NV-Aandelen, NV NYRS-en, Gewone NV-Aandelen B en Bijzondere NV-Aandelen worden op de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM van rechtswege ingetrokken.

Toewijzing en uitgifte van Nieuwe PLC-Aandelen
15.2

PLC zal met inachtneming van paragraaf 15.3 en 18 van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van
Fusie op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM aan NV-Aandeelhouders en aan Geregistreerde NV
NYRS-Houders die geen geldig NYRS Keuzeformulier hebben overlegd, in overeenstemming met
paragraaf 15.7 en 15.8 hierna, dat aantal volledig volgestort geachte Nieuwe PLC-Aandelen toewijzen
en uitgeven dat volgt uit de toepassing van de CBM-Ruilverhouding op de NV-Aandelen en
Geregistreerde NV NYRS-en die door de houders daarvan worden gehouden, en die van rechtswege op
de Inwerkingtredingsdatum van de CBM worden ingetrokken.
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15.3

Er worden geen Nieuwe PLC-Aandelen toegewezen en uitgegeven met betrekking tot NV-Aandelen,
NV NYRS-en, Gewone NV-Aandelen B en Bijzondere NV-Aandelen die op de Inwerkingtredingsdatum
van de CBM:
(a)

door of namens PLC worden gehouden; of

(b)

door of namens NV worden gehouden.

Toewijzing en uitgifte van PLC-ADS-en
15.4

PLC zal met inachtneming van paragraaf 15.5 en 18 van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van
Fusie op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM dat aantal volledig volgestort geachte Nieuwe PLCAandelen (te belichamen in Nieuwe PLC-ADS-en) toewijzen en uitgeven dat volgt uit de toepassing van
de CBM-Ruilverhouding op: (i) Geregistreerde NV NYRS-en die door Geregistreerde NV NYRSHouders worden gehouden die, in overeenstemming met paragraaf 15.7 en 15.8 hierna, een geldig
NYRS Keuzeformulier hebben overlegd; en (ii) Indirecte NV NYRS-en die op de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM van rechtswege worden ingetrokken.

15.5

Er zullen geen Nieuwe PLC-Aandelen, te belichamen in PLC-ADS-en, worden toegewezen met
betrekking tot NV-Aandelen, NV NYRS-en, Gewone NV-Aandelen B en Bijzondere NV-Aandelen die
op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM:
(a)

door of namens PLC worden gehouden (indien van toepassing); of

(b)

door of namens NV worden gehouden.

NV-Aandelen
15.6

Een geregistreerde houder van NV-Aandelen behoeft geen specifieke handelingen te verrichten. De
Nieuwe PLC-Aandelen die voor NV-Aandelen zullen worden uitgegeven en toegewezen, worden aan de
geregistreerde houders geleverd middels registratie van die Nieuwe PLC-Aandelen in het ledenregister
van PLC.

Geregistreerde NV NYRS-en
15.7

Een houder van Geregistreerde NV NYRS-en behoeft geen specifieke handelingen te verrichten. Indien
een houder van Geregistreerde NV NYRS-en niets doet, zullen de Nieuwe PLC-Aandelen, die in ruil
voor Geregistreerde NV NYRS-en zullen worden uitgegeven en toegewezen, aan de geregistreerde
houder worden geleverd middels de registratie van die Nieuwe PLC-Aandelen in het ledenregister
van PLC.

15.8

Indien een houder van Geregistreerde NV NYRS-en niet later dan op 12 november 2020 een geldig
NYRS Keuzeformulier aan de NV NYRS Agent overlegt, wordt die houder van Geregistreerde NV
NYRS-en geacht de keuze te hebben gemaakt om op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM
Nieuwe PLC-Aandelen, belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en, te ontvangen. PLC zal dat aantal volledig
volgestort geachte Nieuwe PLC-Aandelen, belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en, toewijzen en uitgeven
dat volgt uit de toepassing van de CBM-Ruilverhouding op het aantal Geregistreerde NV NYRS-en in
verband waarmee die keuzes zijn gemaakt en die van rechtswege op de Inwerkingtredingsdatum van de
CBM worden ingetrokken.

Overzeese Aandeelhouders
15.9

Ingeval PLC, in verband met een Overzeese Aandeelhouder (of enige persoon waarvan PLC
redelijkerwijs van mening is dat deze een Overzeese Aandeelhouder is), erop wordt gewezen dat de
toewijzing en/of uitgifte van Nieuwe PLC-Aandelen krachtens de Grensoverschrijdende Fusie inbreuk
maakt of zou kunnen maken op de wetgeving van een andere jurisdictie, of die PLC nopen om
toestemming te krijgen van overheidswege of anderszins of te voldoen aan een plicht tot registratie,
deponering of andere formaliteit die PLC niet kan naleven of waarvan de naleving door PLC gezien
wordt als buitengewoon bezwaarlijk, zullen op voorwaarde van de inwerkingtreding van de
Grensoverschrijdende Fusie en indien PLC (naar haar uitsluitend oordeel) hiervoor kiest, de
Nieuwe PLC-Aandelen die aan zodanige Overzeese Aandeelhouders op de Inwerkingtredingsdatum
van de CBM zijn uitgegeven, ten behoeve van dergelijke Overzeese Aandeelhouders, aan een in het
Verenigd Koninkrijk of in Nederland woonachtige door PLC aangestelde persoon worden overgedragen,
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en die Nieuwe PLC-Aandelen zullen door deze persoon, namens een dergelijke Overzeese
Aandeelhouder, worden verkocht.
15.10 De verkoop krachtens paragraaf 15.9 hiervoor dient plaats te vinden tegen de beste koers die
redelijkerwijs op het moment van verkoop kan worden verkregen, en de opbrengsten van die verkoop
zullen (na aftrek van alle kosten en commissies in verband met die verkoop, met inbegrip van eventuele
btw die over de verkoopopbrengst verschuldigd is) aan die Overzeese Aandeelhouder worden
afgedragen.
15.11 PLC, een dergelijke persoon, effectenmakelaar of agent van een van hen is (behoudens in geval van
fraude) niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit het tijdstip of voorwaarden van een
dergelijke verkoop op grond van paragraaf 15.9 hiervoor.
Recht op fracties
15.12 Er zullen op grond van de Grensoverschrijdende Fusie geen fracties van een Nieuw Aandeel-PLC (met
inbegrip van een Nieuw Aandeel-PLC belichaamd in een Nieuwe PLC ADS) aan houders van NVOnderaandelen worden toegewezen of uitgegeven.
15.13 De rechten op fracties van elke houder van NV-Onderaandelen die zich op de Inwerkingtredingsdatum
van de CBM in het verzameldepot bevinden of in het girodepot waarnaar in de Girowet wordt
verwezen, zullen worden opgeteld, en PLC zal ervoor zorgdragen dat het maximale gehele aantal
Nieuwe PLC-Aandelen dat volgt uit die optelsom, binnen 10 Werkdagen na de Inwerkingtredingsdatum
van de CBM namens hun cliënten aan de relevante intermediairs wordt toegewezen en uitgegeven. De
intermediairs die deze Nieuwe PLC-Aandelen ontvangen, zullen deze tegen contanten op de markt
verkopen zo spoedig als dit na de Inwerkingtredingsdatum van de CBM uitvoerbaar is, en de netto
verkoopopbrengst (na aftrek van alle kosten en commissies in verband met die verkoop, met inbegrip
van eventuele btw die over de verkoopopbrengst verschuldigd is) zal in verhouding worden afgedragen
aan de relevante vroegere houders van NV-Onderaandelen (naar beneden afgerond naar de
dichtstbijzijnde gehele eenheid in de toepasselijke valuta). Er wordt geen rente betaald over de netto
contante opbrengst die aan de relevante houder van NV-Onderaandelen dient te worden afgedragen.
15.14 De voorwaarden voor de verkoop van Nieuwe PLC-Aandelen waarnaar in paragraaf 15.13 hiervoor
wordt verwezen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verkooptijdstip en -methode, de keuze
van de effectenmakelaar-dealer voor het effectueren van de verkoop, de koers waartegen die aandelen
worden verkocht, de valuta waarin de betalingen in contanten wordt gedaan en de toepasselijke
wisselkoers) en, voor zover van toepassing, de overige transacties die door de intermediairs zullen
verricht, dienen in overeenstemming te zijn met de contractuele afspraken tussen die houder van NVOnderaandelen en de relevante intermediair.
15.15 Noch PLC, noch die intermediair is (behoudens in het geval van fraude) aansprakelijk voor verliezen
die voortvloeien uit het tijdstip of de voorwaarden van een dergelijke verkoop op grond van paragraaf
15.14 hiervoor.
15.16 De rechten op fracties van elke houder van Geregistreerde NV-Onderaandelen die zich op de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM buiten het verzameldepot en het girodepot bevinden, waarnaar in
de Girowet wordt verwezen, zullen worden opgeteld, en PLC zal ervoor zorgdragen, dat het maximale
gehele aantal Nieuwe PLC-Aandelen dat uit die optelsom volgt, wordt uitgegeven en toegewezen aan
die houder, en die houder is gerechtigd tot ontvangst van een pro rata betaling in contanten voor de
Geregistreerde NV-Onderaandelen die niet kunnen worden samengevoegd. Een dergelijke betaling in
contanten zal voor elk, niet samen te voegen, Geregistreerd NV-Onderaandeel gelijk zijn aan de
proportionele, volume gewogen, gemiddelde koers van één PLC-Aandeel in de laatste vijf handelsdagen
voorafgaand aan de Inwerkingtredingsdatum van de CBM (naar beneden afgerond naar de
dichtstbijzijnde eurocent). Elke dergelijke contante betaling die niet is opgeëist na een periode van
vijf jaar vanaf de Inwerkingtredingsdatum van de CBM, wordt verbeurd en wordt teruggegeven
aan PLC.
15.17 De houders van Geregistreerde NV-Onderaandelen, waarnaar in paragraaf 15.16 hiervoor wordt
verwezen, zullen, binnen 10 Werkdagen na de Inwerkingtredingsdatum van de CBM, hun betaling in
contanten (na aftrek van de provisies en kosten die met die betalingen in contanten verband houden) in
euro ontvangen (berekend op basis van de door Bloomberg op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM
gepubliceerde GBP/EUR-slotkoers), mits zij een bankrekening hebben opgegeven waarnaar deze
contante opbrengsten kunnen worden overgemaakt, en houders van (i) Geregistreerde NV-
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Onderaandelen die voorheen aan toonder waren en die krachtens een wijziging van de NV-Statuten of in
overeenstemming met artikel 46 van de NV-Statuten in Geregistreerde NV-Onderaandelen zijn omgezet
of (ii) NV-Onderaandelen aan Toonder die in overeenstemming met artikel 2:82, lid 4 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek op 1 januari 2020 in Geregistreerde NV-Onderaandelen zijn omgezet,
kunnen, in elk geval, slechts een dergelijke betaling in contanten claimen na overlegging aan PLC van
de certificaten van die NV-Onderaandelen die voor de Inwerkingtredingsdatum van de CBM niet bij NV
zijn ingeleverd. Er wordt geen rente betaald over de netto contante opbrengst die aan de relevante
houder van Geregistreerde NV-Onderaandelen dient te worden afgedragen. Elke dergelijke contante
betaling die niet is opgeëist na een periode van vijf jaar vanaf de Inwerkingtredingsdatum van de CBM,
wordt verbeurd en wordt teruggegeven aan PLC.
Verplichting tot het inleveren van certificaten van NV-Aandelen die voorheen aan toonder waren
15.18 Op grond van artikel 49 van de NV-Statuten zijn alle Gewone NV-Aandelen sinds 22 mei 2006 op
naam, en houders van Gewone NV-Aandelen die voorheen aan toonder waren, kunnen de rechten
verbonden aan die aandelen niet uitoefenen tenzij zij: (i) de relevante certificaten aan toonder bij NV
hebben ingeleverd in ruil voor Gewone NV-Aandelen en in het aandelenregister van NV zijn
opgenomen; of (ii) hun aandelen aan een intermediair hebben overhandigd voor opname in een
verzameldepot.
15.19 Op grond van artikel 2:82, lid 4 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zijn alle NV-Onderaandelen aan
Toonder die niet op 1 januari 2020 zijn gedeponeerd bij een centraal instituut of een intermediair zoals
bedoeld in de Girowet, op die dag van rechtswege omgezet in Geregistreerde NV-Onderaandelen, en de
houders daarvan kunnen de aan deze aandelen verbonden rechten niet uitoefenen, tenzij zij het relevante
certificaat aan toonder voor die NV-Onderaandelen aan Toonder hebben ingeleverd bij NV. De
opschorting van de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten is ook ingevolge artikel 2:82,
lid 5 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing op de houders van Geregistreerde NVOnderaandelen die voorheen aan toonder waren, en die krachtens een wijziging van de NV-Statuten of
in overeenstemming met artikel 46 van de NV-Statuten in Geregistreerde NV-Onderaandelen zijn
omgezet.
15.20 Een houder van (i) Gewone NV-Aandelen die voorheen aan toonder waren of (ii) Geregistreerde NVOnderaandelen die voorheen aan toonder waren, dienen voor de Inwerkingtredingsdatum van de CBM
het relevante certificaat aan toonder bij NV in te leveren om houder van in het NVaandeelhoudersregister opgenomen NV-Aandelen te worden, en om op de Inwerkingtredingsdatum
van de CBM in aanmerking te komen voor de toewijzing en uitgifte van Nieuwe PLC-Aandelen in
gecertificeerde vorm, met inachtneming van de CBM-Ruilverhouding.
15.21 Indien een houder van (i) Gewone NV-Aandelen die voorheen aan toonder waren, of (ii) Geregistreerde
NV-Onderaandelen die voorheen aan toonder waren, de relevante certificaten aan toonder niet voor de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM bij NV heeft ingeleverd, worden de Nieuwe PLC-Aandelen waar
die houder in overeenstemming met de CBM-Ruilverhouding (indien van toepassing) recht op heeft,
uitgegeven en toegewezen aan een houder ten titel van beheer of bewaarder die deze, namens die
houder, houdt tot het tijdstip waarop die houder de relevante certificaten aan toonder voor die NVAandelen aan PLC overlegt. Op dat moment zal de houder ten titel van beheer of de bewaarder de
juridische eigendom van die Nieuwe PLC-Aandelen aan die houder overdragen, mits die houder de
relevante certificaten aan toonder niet later dan 1 januari 2026 ter verkrijging van de juridische
eigendom van die Nieuwe PLC-Aandelen overlegt. Na die datum vervallen alle rechten van die houder
op die Nieuwe PLC-Aandelen, en de houder ten titel van beheer of de bewaarder zal die Nieuwe PLCAandelen om niet aan PLC overdragen. De uitgifte en toewijzing van die Nieuwe PLC-Aandelen aan
die houder ten titel van beheer of bewaarder is onderhevig aan de rechten op fracties, waarmee op
dezelfde manier wordt omgegaan als beschreven in paragraaf 15.16 en 15.17 hiervoor, behoudens dat
een betaling in contanten binnen tien Werkdagen na de datum waarop de relevante certificaten aan
toonder aan PLC worden overlegd door de houders ontvangen dienen te zijn.
16

Niet-toepasselijkheid van artikelen 2:326 lid c-f van het Nederlands Burgerlijk Wetboek

16.1

Er worden in overeenstemming met artikel 2:325, lid 3 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek
geen PLC-Aandelen ingetrokken en er zullen bijgevolg geen PLC-ADS-en worden ingetrokken.

16.2

NV kent geen aandelen zonder stemrecht of aandelen zonder recht op uitkering, en artikelen 2:326 lid df van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zijn derhalve niet van toepassing.
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17

Levering, verhandeling en dividenden
Op voorwaarde van de inwerkingtreding van de Grensoverschrijdende Fusie worden de Nieuwe PLCAandelen of Nieuwe PLC-ADS-en waarop een NV-Aandeelhouder of NV-NYRS Houder recht heeft,
geleverd zodra dit uitvoerbaar is, maar in elk geval niet later dan tien Werkdagen na de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM. NV-Aandeelhouders waarvan de NV-Aandelen op Euronext in
Amsterdam worden verhandeld, zullen de Nieuwe PLC-Aandelen op Euronext in Amsterdam kunnen
verhandelen en toekomstige aandelentransacties in euro kunnen afwikkelen. Dividenden op PLCAandelen die via Euroclear Nederland worden gehouden, zullen in euro worden uitbetaald. Indirecte NV
NYRS-Houders en Geregistreerde NV NYRS-Houders die ervoor hebben gekozen om Nieuwe PLCAandelen belichaamd in Nieuwe PLC-ADS-en te ontvangen, kunnen de Nieuwe PLC-ADS-en op de
NYSE verhandelen, en toekomstige PLC-ADS transacties in Amerikaanse dollar afwikkelen.
Dividenden op PLC-ADS-en worden in Amerikaanse dollar uitbetaald en PLC ADS-Houders kunnen
er niet voor kiezen om betalingen in een andere valuta te ontvangen. Huidige PLC-Aandeelhouders
waarvan de PLC-Aandelen op de Hoofdmarkt van de LSE worden verhandeld, zullen hun dividenden in
Britse ponden blijven ontvangen. Houders van PLC-Aandelen in gecertificeerde vorm (met inbegrip van
die NV-Aandeelhouders waarvan de NV-Aandelen niet op de laatste handelsdag voorafgaand aan de
Inwerkingtredingsdatum van de CBM op Euronext in Amsterdam werden verhandeld, en Geregistreerde
NV NYRS-Houders die er niet voor hebben gekozen om Nieuwe PLC-Aandelen, belichaamd in
Nieuwe PLC-ADS-en, te ontvangen) kunnen hun aandelen niet op Euronext in Amsterdam of op de
Hoofdmarkt van de LSE verhandelen, en zullen hun dividenden in Britse ponden ontvangen.

18

Uittredingsprocedure onder Nederlands recht (artikel 2:333h van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek)

Vereisten om voor de Uittredingsprocedure in aanmerking te komen
18.1

Op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek hebben aandeelhouders in een Nederlandse
verdwijnende vennootschap (zoals omschreven in artikel 2:333h, lid 1 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek) recht op uitoefening van een wettelijk uittredingsrecht indien zij niet aan een
grensoverschrijdende fusie wensen deel te nemen, en in plaats daarvan schadeloosstelling wensen te
ontvangen.

18.2

Dit recht kan alleen worden uitgeoefend door NV-Aandeelhouders of NV NYRS-Houders: (i) die op of
voorafgaand aan de NV-AVA (in persoon of middels volmacht) tegen het voorstel tot
Grensoverschrijdende Fusie hebben gestemd; en (ii) die in de hierna omschreven Uittredingsperiode
eveneens een verzoek tot schadeloosstelling hebben ingediend door middel van het invullen van een
Uittredingsaanvraagformulier (ieder van hen een “Uittredende Aandeelhouder”).

18.3

Een NV-Aandeelhouder of NV-NYRS Houder die: (i) op of voorafgaand aan de NV-AVA (in persoon of
middels een volmacht) voor het voorstel om de Grensoverschrijdende Fusie tot stand te brengen heeft
gestemd; (ii) zich van stemming heeft onthouden; (iii) niet in persoon, middels volmacht of via een
toegestane elektronische weg op de NV-AVA aanwezig of vertegenwoordigd was; of (iv) die in de
Uittredingsperiode geen Uittredingsaanvraagformulier heeft ingevuld en geretourneerd, heeft geen
rechten op grond van de Uittredingsprocedure.

18.4

De Keuze om aan de Uittredingsprocedure deel te nemen, dient binnen een periode van een maand die
aanvangt op de dag na de NV-AVA (de “Uittredingsperiode”) te worden gemaakt middels een
Uittredingsaanvraagformulier, en wordt beheerst door de voorwaarden en bepalingen begrepen in het
Uittredingsaanvraagformulier. Deze Keuze beperkt de mogelijkheden van de relevante NVAandeelhouder of NV-NYRS Houder om zijn NV-Aandelen of NV NYRS-en te verhandelen. Een
houder van NV-Aandelen of NV NYRS-en die geen PLC Aandeelhouder of PLC ADS Houder wenst te
worden (waar van toepassing), kan ook overwegen om zijn NV-Aandelen of NV NYRS-en op enig
tijdstip voor de Inwerkingtredingsdatum van de CBM te verkopen.

18.5

Een Uittredende Aandeelhouder kan alleen een Uittredingsaanvraag doen met betrekking tot de NVAandelen of NV NYRS-en die die Uittredende Aandeelhouder: (i) op de registratiedatum voor de NVAVA hield, en in verband waarmee de Uittredende Aandeelhouder tegen de Grensoverschrijdende Fusie
heeft gestemd; en (ii) nog steeds houdt op het tijdstip van het doen van het
Uittredingsaanvraagformulier. De Uittredende Aandeelhouder dient, te dien einde, bewijs te
overleggen van hoe hij heeft gestemd, in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden en
bepalingen van het Uittredingsaanvraagformulier.
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18.6

Indien de NV-Aandelen door de Uittredende Aandeelhouder op een rekening bij een intermediair
worden aangehouden, dient de juridische eigendom van die NV-Aandelen, in overeenstemming met het
Uittredingsaanvraagformulier, vanuit het verzameldepot en/of girodepot waarnaar in de Girowet wordt
verwezen, te worden geleverd. Bij de uitlevering van de juridische eigendom van de NV-Aandelen
vanuit het verzameldepot en/of het girodepot, en zolang de NV-Aandelen rechtstreeks worden
aangehouden in het aandeelhoudersregister van NV, kunnen zij niet op enige verhandelplaats worden
verhandeld.

18.7

Indien de NV-Aandelen rechtstreeks door de Uittredende Aandeelhouder in het aandeelhoudersregister
van NV worden aangehouden, kunnen deze aandelen niet op enige verhandelplaats worden verhandeld
of aan een andere persoon worden overgedragen zolang die NV-Aandelen rechtstreeks in het
aandeelhoudersregister van NV worden aangehouden.

18.8

Indien de NV NYRS-en door de Uittredende Aandeelhouder giraal in de boeken van de NV-NYRS
Agent of in fysieke, gecertificeerde vorm worden gehouden, dient de Uittredende Aandeelhouder ervoor
te zorgen dat, voorafgaand aan het indienen van een Uittredingsaanvraagformulier en voorafgaand aan
het einde van de Uittredingsperiode, die NV NYRS-en worden omgewisseld in NV-Aandelen (zodanig
dat de Uittredende Aandeelhouder in het aandelenregister van NV wordt opgenomen als houder van
NV-Aandelen). Zolang die NV NYRS-en rechtstreeks in het aandeelhoudersregister van NV worden
aangehouden, kunnen zij niet op enig handelsplatform worden verhandeld of aan een andere persoon
worden overgedragen.

18.9

Indien die NV NYRS-en indirect door de Uittredende Aandeelhouder in girale vorm via een bank,
effectenmakelaar of andere DTC-deelnemer worden gehouden, dient de Uittredende Aandeelhouder,
voorafgaand aan het indienen van een Uittredingsaanvraagformulier en voorafgaand aan het einde van
de Uittredingsperiode, ervoor te zorgen dat die NV NYRS-en worden omgewisseld in NV-Aandelen
(zodanig dat de Uittredende Aandeelhouder in het aandelenregister van NV wordt opgenomen als
houder van NV-Aandelen). Zolang die NV NYRS-en in girale vorm in de boeken van de NV-NYRS
Agent of rechtstreeks in het aandeelhoudersregister van NV worden aangehouden, kunnen zij niet op
enig handelsplatform worden verhandeld of aan een andere persoon worden overgedragen.

18.10 De Raad van Bestuur van de NV zal naar verwachting voorafgaand aan de Inwerkingtredingsdatum van
de CBM de NV-Uittredingsaandelen in overeenstemming met de Gewijzigde NV-Statuten in Gewone
NV-Aandelen B converteren. Het doel van de conversie voorafgaand aan de Inwerkingtredingsdatum
van de CBM van NV-Uittredingsaandelen in Gewone NV-Aandelen B is het faciliteren van de
Uittredingsprocedure. Op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM houden de Gewone NV-Aandelen B
als gevolg van de Unificatie op te bestaan, en wordt de Schadeloosstelling daarna, zoals hierna
beschreven, aan die Uittredende Aandeelhouders betaald.
Schadeloosstelling krachtens de Uittredingsprocedure
18.11 Het bedrag van de door een Uittredende Aandeelhouder per NV-Uittredingsaandeel te ontvangen
Schadeloosstelling wordt als volgt bepaald:
(a)

Indien het totale aantal NV-Uittredingsaandelen om 23.59 (Midden-Europese Tijd) op de laatste
dag van de Uittredingsperiode 1% of minder vertegenwoordigt van het geplaatste en uitstaande
aandelenkapitaal van NV is de voor elk NV-Uittredings-aandeel te ontvangen Schadeloosstelling
gelijk aan de volume gewogen, gemiddelde koers van één PLC-Aandeel verhandeld op de beurs
van Londen over de laatste vijf handelsdagen voorafgaand aan de Inwerkingtredingsdatum van
de CBM.

(b)

Indien het totale aantal NV-Uittredingsaandelen om 23.59 (Midden-Europese Tijd) op de laatste
dag van de Uittredingsperiode meer dan 1% vertegenwoordigt van het geplaatste en uitstaande
aandelenkapitaal van NV, is de voor elk NV-Uittredingsaandeel te ontvangen Schadeloosstelling
gelijk aan de opbrengst in contanten die door PLC wordt gerealiseerd middels de emissie van
een
aantal
nieuw
uit
te
gegeven
PLC-Aandelen
(de
“SchadeloosstellingFinancieringsaandelen”), zoals hierna omschreven, dat gelijk is aan het totale aantal NVUittredingsaandelen (de “Aandelenemissiesleutel”).

18.12 De Raden van Bestuur zullen na afloop van de Uittredingsperiode gezamenlijk het aantal Uittredende
Aandeelhouders en het totale aantal NV-Uittredingsaandelen bepalen aan de hand van de ontvangen
Uittredingsaanvraagformulieren.
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18.13 Indien de Schadeloosstelling per NV-Uittredingsaandeel in overeenstemming met de
Aandelenemissiesleutel dient te worden vastgesteld, zal PLC in de periode gelegen tussen het eind
van de Uittredingsperiode en de Inwerkingtredingsdatum van de CBM de SchadeloosstellingFinancieringsaandelen uitgeven en verkopen (de “Uitgifte”). De Raden van Bestuur zullen
voorafgaand aan de Inwerkingtredingsdatum van de CBM gezamenlijk besluiten of die Uitgifte zal
plaatsvinden middels (of door een combinatie van) versnelde voorinschrijving, onderhandse plaatsing of
overige alternatieve verkoopregelingen. Na de Uitgifte wordt de Schadeloosstelling per NVUittredingsaandeel door de Raden van Bestuur bepaald door de opbrengst van de Uitgifte te delen
door het totale aantal NV-Uittredingsaandelen.
18.14 PLC zal de Schadeloosstelling-Financieringsaandelen uitgeven aan de personen die hebben aangegeven
daarop te willen inschrijven krachtens de Uitgifte na de Inwerkingtredingsdatum van de CBM.
18.15 NV heeft besloten, en PLC heeft aanvaard, dat PLC zal voldoen aan de verplichting van NV om de
Schadeloosstelling aan de Uittredende Aandeelhouders in overeenstemming met artikel 2:333i, lid 4 van
het Nederlands Burgerlijk Wetboek te voldoen, en zal die Schadeloosstelling in euro uitbetalen, onder
aftrek van die belasting die op grond van de wet dient te worden ingehouden, maar niet eerder dan twee
en niet later dan tien Werkdagen na de Inwerkingtredingsdatum van de CBM (berekend op basis van de
door Bloomberg op de Inwerkingtredingsdatum van de CBM gepubliceerde GBP/EUR-slotkoers).
19

Rapporten door onafhankelijke deskundigen (artikel 7, lid 2, onder h van de Britse Verordening
op Grensoverschrijdende Fusies; artikel 2:328 en 2:333g van het Nederlands Burgerlijk Wetboek)

19.1

In overeenstemming met artikel 9 van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies, heeft de
Raad van Bestuur van PLC een onafhankelijke deskundige benoemd om de Gezamenlijke
Ontwerpvoorwaarden van Fusie te beoordelen en daarover een rapport op te maken zoals bedoeld in
artikel 9 van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies, welk rapport ter inzage zal worden
gelegd op het geregistreerd adres van PLC.

19.2

In overeenstemming met artikel 2:328, lid 1, en artikel 2:333g van het Nederlands Burgerlijk Wetboek,
heeft de Raad van Bestuur van de NV een onafhankelijke deskundige benoemd om de Gezamenlijke
Ontwerpvoorwaarden van Fusie te beoordelen, de verklaringen af te geven zoals bedoeld in artikel
2:328, lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, en een rapport op te maken zoals bedoeld in artikel
2:328, lid 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, welk rapport bij het Nederlands Handelsregister en
op het geregistreerd adres van NV gedeponeerd zal worden, naargelang het geval, tegelijk met de
Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie.

19.3

Voor de toepassing van artikel 7, lid 2, onder h van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende
Fusies is PricewaterhouseCoopers LLP te 1 Embankment Place, Charing Cross, Londen WC2N 6RH,
Verenigd Koninkrijk benoemd als de onafhankelijke deskundige voor PLC die als tegenprestatie voor
het opmaken van het rapport als bedoeld in artikel 9 van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende
Fusies een bedrag van £50.000 (exclusief btw) zal ontvangen. Flynth Audit B.V. te Boompjes 253, 3011
XZ Rotterdam, Nederland is benoemd als de onafhankelijke deskundige voor NV die als tegenprestatie
voor het afgeven van de verklaringen als bedoeld in artikel 2:238, lid 1 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek, en voor het opmaken van een rapport als bedoeld in artikel 2:328, lid 2 van het Nederlands
Burgerlijk Wetboek een bedrag zal ontvangen van €39.141 (exclusief btw).

19.4

Behoudens zoals hierboven uiteengezet, heeft noch de NV-onafhankelijke deskundige, noch de PLConafhankelijke deskundige een bedrag ontvangen, en is het ook niet de bedoeling dat zij in verband met
de Grensoverschrijdende Fusie een bedrag zullen ontvangen of voordeel of overige bijzondere voordelen
zullen genieten.

20

Raadpleging van de ondernemingsraad
Noch PLC, noch NV heeft een ondernemingsraad. Unilever heeft echter met betrekking tot de Unificatie
de Nederlandse centrale ondernemingsraad geraadpleegd. De Nederlandse centrale ondernemingsraad
heeft met betrekking tot de Unificatie een neutraal onvoorwaardelijk advies uitgebracht. Mocht NV
opmerkingen ontvangen van de vakbond(en), zullen deze opmerkingen, zoals vereist onder de
Nederlandse wetgeving, ter inzage worden gelegd op het kantoor van NV voor die personen die in
overeenstemming met de Nederlandse wet recht hebben op inzage.
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21

Waarschijnlijke gevolgen van de Grensoverschrijdende Fusie voor de werknemers van PLC en
NV (artikel 7, lid 2, onder d van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies; artikel
2:333d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek)

21.1

De Grensoverschrijdende Fusie heeft naar verwachting geen rechtstreekse gevolgen op de
werkgelegenheid voor PLC en NV. De voorwaarden en bepalingen van werknemers van
dochtermaatschappijen van NV en PLC zullen ook niet door de Grensoverschrijdende Fusie worden
geraakt.

21.2

Er zullen ten gevolge van de Unificatie geen wijzigingen op operationeel- of personeelsniveau worden
doorgevoerd of op de locaties, in de activiteiten of personeelsbezettingen van de Unilever Groep of haar
drie divisies.

22

Opschortende voorwaarden

22.1

De Grensoverschrijdende Fusie is afhankelijk van het voldoen aan of, indien dit wettelijk is toegestaan,
de gezamenlijke afstand door PLC en NV van de volgende voorwaarden:
(a)

het besluit tot goedkeuring van de Unificatie is met de vereiste meerderheid door de NV-AVA
aangenomen;

(b)

het besluit tot vaststelling van de Gewijzigde NV Statuten is door de NV-AVA aangenomen;

(c)

de goedkeuring van het besluit om de Grensoverschrijdende Fusie tot stand te brengen door de
vergadering van houders van NV-Aandelen en NV NYRS-en, en de Bijzondere NV-Aandelen
Klassevergadering zoals vereist op grond van de Nederlandse wet;

(d)

de Grensoverschrijdende Fusie is door de vereiste meerderheid van de PLC-Aandeelhouders
goedgekeurd op de PLC-Zitting en het PLC-Bijzondere Besluit is door de vereiste meerderheid
van PLC-Aandeelhouders op de Algemene Vergadering van PLC aangenomen;

(e)

de door NV en PLC gekozen Nederlandse notaris heeft voorafgaand aan de fusie verklaard, dat
alle vormvoorschriften in acht zijn genomen, en heeft deze verklaring, zijnde het zogenaamde
pre-fusie attest op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, aan NV en PLC overlegd;

(f)

de Britse High Court heeft verklaard dat PLC alle aan de fusie voorafgaande vereisten die gelden
op grond van de Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies heeft vervuld;

(g)

de Britse High Court heeft de voltooiing van de Grensoverschrijdende Fusie goedgekeurd;

(h)

de Britse Prospectus is door de FCA goedgekeurd als zijnde opgesteld in overeenstemming met
de relevante bepalingen van de Prospectusverordening en heeft, met betrekking tot de toelating
tot de verhandeling en notering van de PLC-Aandelen (met inbegrip van de Nieuwe PLCAandelen) op Euronext in Amsterdam, een geldige toelating voor Nederland gekregen;

(i)

de FCA heeft erkend (en heeft die erkenning niet ingetrokken) dat het verzoek om de
Nieuwe PLC-Aandelen te noteren binnen het premiesegment van de Britse Officiële Prijscourant
is goedgekeurd, en dit verzoek (na het voldoen van voorwaarden die aan de goedkeuring zijn
verbonden) in werking treedt;

(j)

de LSE heeft erkend (en die erkenning is niet ingetrokken) dat de Nieuwe PLC-Aandelen tot de
handel op de Hoofdmarkt van de LSE zullen worden toegelaten;

(k)

Euronext Amsterdam heeft de Toelating op Euronext goedgekeurd (en die goedkeuring is niet
ingetrokken);

(l)

de Nieuwe PLC-Aandelen zijn door Euroclear Nederland voor girale overdrachten geaccepteerd
op of voorafgaand aan de Toelating op Euronext;

(m)

het Formulier-F6 is van kracht geworden onder de Securities Act (Amerikaanse Effectenwet) en,
onmiddellijk voorafgaand aan de Inwerkingtredingsdatum van de CBM, niet het onderwerp van
een stoporder of procedure voor het verkrijgen van een stoporder;

(n)

de Nieuwe PLC-ADS-en mogen na officiële bekendmaking van de toewijzing worden genoteerd
aan en verhandeld op de NYSE;

(o)

alle Clearances zijn ontvangen (en niet herroepen) op voorwaarden die naar tevredenheid zijn
van NV en PLC; en
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(p)

er is geen wet of bevel op grond waarvan de Grensoverschrijdende Fusie is verboden, en er loopt
geen rechtszaak voor het verbieden daarvan, uitgevaardigd of aanhangig gemaakt door een
bevoegde autoriteit van de Verenigde Staten, de Europese Unie, Nederland, of het Verenigd
Koninkrijk.

22.2

De Unificatie vindt ook plaats op voorwaarde dat er geen andere feiten, zaken, of omstandigheden zijn
waarvan NV en PLC van mening zijn dat deze de Unificatie onder PLC of de bereidheid van NV
en PLC om Unificatie zoals overwogen na te streven, kunnen voorkomen, vertragen, hinderen of
anderszins negatief beïnvloeden of waarvan het redelijk waarschijnlijk is dat dit het geval zal zijn,
waaronder begrepen, indien naar het oordeel van de Raden van Bestuur voortgaan met Unificatie niet in
het beste belang is van Unilever, haar aandeelhouders en andere belanghebbenden als geheel.

22.3

De Raden van Bestuur hebben alle noodzakelijke bevoegdheden om de vervulling dan wel de afstand
van de hiervoor weergegeven voorwaarden te erkennen.

23

Diversen

23.1

De Raad van Bestuur van PLC en de Raad van Bestuur van de NV kunnen gezamenlijk instemmen met
een wijziging van of toevoeging aan de Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie of met een
voorwaarde die door de Britse High Court is goedgekeurd of opgelegd. Nadat deze Gezamenlijke
Ontwerpvoorwaarden van Fusie zijn gedeponeerd bij het Nederlandse Handelsregister zullen geen
wijzigingen worden doorgevoerd.

23.2

De Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie zijn in de Engelse taal opgesteld. Voor doeleinden
van deponering in Nederland is er door een beëdigde vertaler een beëdigde Nederlandse vertaling
gemaakt van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie en de relevante bijlagen, welke
vertaling is opgenomen in Deel 2 van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie.

23.3

De inhoud van deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie is door de Fuserende
Vennootschappen besproken en overeengekomen in de Engelse taal, en voor zover er tekstuele
verschillen bestaan tussen teksten, is de Engelse versie van de Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van
Fusie leidend.
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Bijlage 1: Definities
“Gewijzigde NV-Statuten” betekent de gewijzigde statuten van NV ter vaststelling voorgelegd aan de
algemene vergadering van NV-Aandeelhouders, houders van Bijzondere NV-Aandelen en NV NYRS-Houders
tijdens de NV-AVA;
“Gewijzigde PLC-Statuten” betekent de gewijzigde statuten van PLC ter goedkeuring door de Algemene
Vergadering van PLC voorgelegd aan de PLC-Aandeelhouders zoals omschreven in Bijlage 4 van deze
Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie;
“Autoriteit ” betekent (in elk geval) elke Belastingautoriteit of Regelgevingsautoriteit of andere relevante
overheidsinstantie, overheid, semi-overheids-, supranationale-, wettelijke-, regelgevende-, milieu- of
onderzoeksinstantie, rechtbank, handelsagentschap, vereniging, instelling, elke entiteit die eigendom is van of
gecontroleerd wordt door een relevante overheidsinstantie of staat, of welke andere instantie of persoon dan
ook in alle relevante jurisdicties, waarvan de toestemming is vereist om aan de voorwaarden voor Unificatie te
voldoen of waaraan iets moeten worden overlegd, gedeponeerd, of meegedeeld;
“Raden van Bestuur” betekent de Raad van Bestuur van PLC en de Raad van Bestuur van NV;
“Werkdag” betekent een dag (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen) waarop
banken in Amsterdam, Londen en New York over het algemeen geopend zijn voor het doen van zaken;
“Schadeloosstelling” betekent een compensatie in contanten te betalen aan een Uittredende Aandeelhouder met
betrekking tot die Gewone NV-Aandelen en NV NYRS-en die in Gewone NV-Aandelen B zullen worden
geconverteerd en vervolgens vervallen met betrekking tot elk NV-Uittredingsaandeel van die aandeelhouder;
“Schadeloosstelling-Financieringsaandelen” betekent de Nieuwe PLC-Aandelen, waarvan het aantal gelijk is
aan het aantal NV-Uittredingsaandelen, die bij een emissie worden uitgegeven om de contante opbrengsten te
realiseren voor de financiering van de Schadeloosstelling;
“Inwerkingtredingsdatum van de CBM” betekent de datum (en, indien relevant, het tijdstip) waarop de
Grensoverschrijdende Fusie van kracht wordt zoals vastgesteld door een beslissing van de Britse High Court
waaronder de Grensoverschrijdende Fusie is goedgekeurd;
“CBM-Ruilverhouding” betekent de ruilverhouding die in deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie
is opgenomen;
“Clearances” betekent alle toestemmingen, clearances, bevestigingen, vergunningen en afstanddoeningen die
dienen te worden verkregen, alle vereiste deponeringen en alle wachttermijnen die dienen te zijn geëindigd op
grond van de wet- of regelgeving of gebruiken die door een Autoriteit worden toegepast in verband met de
effectuering van de Unificatie;
“Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie” betekent deze gezamenlijke ontwerpvoorwaarden van fusie
zoals aangenomen door de Raden van Bestuur;
“Grensoverschrijdende Fusie” betekent de grensoverschrijdende fusie tussen PLC en NV in overeenstemming
met de voorwaarden die in deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie zijn opgenomen;
“Directeuren” betekent de directeuren van PLC en NV;
“DTC” betekent de Depositary Trust Company, een New Yorkse limited purpose trust company
kantoorhoudende in de staat New York;
“Keuze” betekent de keuze voor deelname in de Uittredingsprocedure;
“Elma” betekent de Naamlooze Vennootschap Elma, een onmiddellijke dochtermaatschappij van NV;
“Egalisatieovereenkomst” betekent een overeenkomst tussen PLC en NV van 28 juni 1946, zoals deze is
gewijzigd krachtens aanvullende overeenkomsten van respectievelijk 20 juli 1981, 21 december 1981, 15 mei
2006 en 20 mei 2009;
“Euroclear Nederland” betekent het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.,
handelend onder de naam Euroclear Nederland;
“Euronext Amsterdam” betekent Euronext Amsterdam N.V.;
“Euronext in Amsterdam” betekent de gereguleerde markt van Euronext Amsterdam;
“FCA” betekent de Britse Financial Conduct Authority (Autoriteit Financiële Markten) of diens opvolger van
tijd tot tijd;
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“Formulier F-6” betekent de registratieverklaring op Form F-6 waarbij de Nieuwe PLC-ADS-en worden
geregistreerd die kunnen worden uitgegeven bij deponering van Nieuwe PLC-Aandelen bij de Deutsche Bank
Trust Company Americas in haar hoedanigheid van bewaarder, tezamen met de wijzigingen, aanvullingen en
bijlagen daarbij;
“Girowet” betekent de Nederlandse Wet giraal effectenverkeer;
“Indirecte NV NYRS-Houders ” betekent NV NYRS-Houders die hun NV NYRS-en in girale vorm houden
via een bank, effectenmakelaar of andere DTC-participant;
“Indirecte NV NYRS-en” betekent de NV NYRS-en die worden gehouden door Indirecte NV NYRS-Houders;
“Laatst Haalbare Datum” betekent 4 augustus 2020, zijnde de laatst haalbare datum vóór de datum van deze
Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie;
“LSE” betekent London Stock Exchange plc;
“Hoofdmarkt van de LSE” betekent de main market van LSE voor genoteerde effecten;
“Fuserende Vennootschappen” betekent PLC en NV gezamenlijk;
“Nieuwe PLC-ADS-en” betekent de PLC-ADS-en die bij de Grensoverschrijdende Fusie zullen worden
uitgegeven en geacht worden volledig te zijn volgestort;
“Nieuwe PLC-Aandelen” betekent de PLC-Aandelen die bij de Grensoverschrijdende Fusie zullen worden
uitgegeven en geacht worden volledig te zijn volgestort;
“NV-Statuten” betekent de statuten van NV;
“NV-Onderaandelen aan Toonder” betekent onderaandelen van Gewone NV-Aandelen, die elk een 3/112e
deel uitmaken van een Gewoon NV-Aandeel aan toonder;
“Raad van Bestuur van de NV” betekent de raad van bestuur van NV;
“NV-AVA” betekent de buitengewone vergadering van NV-Aandeelhouders, NV NYRS-Houders en houders
van Bijzondere NV-Aandelen die op 21 september 2020 zal worden gehouden om onder andere de Unificatie
goed te keuren, met inbegrip van de Grensoverschrijdende Fusie, waaronder een schorsing daarvan;
“NV-Uittredingsaandelen” betekent NV-Aandelen en NV NYRS-en waarvoor de NV-Aandeelhouders en NV
NYRS-Houders hun rechten onder de Uittredingsprocedure hebben uitgeoefend;
“NV-NYRS Agent” betekent de Deutsche Bank Trust Company Americas in haar hoedanigheid van
Amerikaanse registrar, transfer agent, paying agent en shareholder services agent voor de NV NYRS-en;
“NV NYRS-Houders ” betekent de houders van NV NYRS-en;
“NV NYRS-en” betekent gewone aandelen, elk met een nominale waarde van € 0,16 in het kapitaal van NV,
gehouden in New Yorkse geregistreerde vorm;
“Gewone NV-Aandelen B” betekent gewone aandelen B, elk met een nominale waarde van € 0,16 in het
kapitaal van NV die krachtens de Gewijzigde NV-Statuten zullen worden begrepen in het maatschappelijk
kapitaal van NV;
“Gewone NV-Aandelen” betekent gewone aandelen, elk met een nominale waarde van € 0,16 in het kapitaal
van NV, met uitzondering van NV NYRS-en;
“Geregistreerde NV-Onderaandelen” betekent onderaandelen van Gewone NV-Aandelen, elk 3/112e deel
uitmakend van een Gewoon NV-Aandeel, in geregistreerde vorm;
“NV-Aandeelhouders” betekent de houders van NV-Aandelen (met uitzondering van de ingekochte eigen
aandelen);
“NV-Aandelen” betekent Gewone NV-Aandelen en NV-Onderaandelen;
“Bijzondere NV-Aandelen” betekent gewone aandelen elk met een nominale waarde van € 428,57 in het
kapitaal van NV, genummerd 1 tot en met 2.400;
“Bijzondere NV-Aandelen Klassevergadering” betekent de vergadering van houders van Bijzondere NVAandelen;
“NV-Onderaandelen” betekent NV-Onderaandelen aan Toonder en Geregistreerde NV-Onderaandelen;

117

“NYRS Keuzeformulier” betekent het keuzeformulier waarmee Geregistreerde NYRS Houders ervoor kiezen
om Nieuwe PLC-ADS-en in het Direct Registration System (Onmiddellijke Registratiesysteem) te ontvangen, in
plaats van Nieuwe PLC-Aandelen in gecertificeerde vorm;
“NYSE” betekent de New York Stock Exchange;
“Overzeese Aandeelhouders” betekent NV-Aandeelhouders en NV NYRS-Houders met een geregistreerd
adres in, of die burgers, inwoners of onderdaan zijn van of gehuisvest zijn in jurisdicties die zijn gelegen buiten
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Nederland of waarvan PLC en NV redelijkerwijs van mening
zijn, dat zij burgers, inwoners of onderdanen zijn van of gehuisvest zijn in jurisdicties buiten het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten of Nederland;
“PLC ADS Bewaarder” betekent de Deutsche Bank Trust Company Americas in haar hoedanigheid van
bewaarder onder de Second Amended and Restated Deposit Agreement (Tweede Gewijzigde en Herziene
Bewaarnemingsovereenkomst) van 1 juli 2014 door en tussen PLC, Deutsche Bank Trust Company Americas
en de houders en economische eigenaars van PLC-ADS-en die daaronder zijn uitgegeven;
“PLC ADS-Houders” betekent een houder van PLC-ADS-en;
“PLC-ADS-en” betekent American depositary aandelen van PLC die elk een Aandeel-PLC belichamen;
“Raad van Bestuur van PLC” betekent de raad van bestuur van PLC;
“PLC-Zitting” betekent de vergadering van PLC-Aandeelhouders die op 12 oktober 2020 om 14.30 zal worden
gehouden en krachtens een beslissing van de Britse High Court bijeengeroepen is teneinde de
Grensoverschrijdende Fusie te overwegen en, indien deze geraden wordt geacht, goed te keuren, met
inbegrip van een verdaging daarvan;
“Uitgestelde PLC-Aandelen” betekent de uitgestelde aandelen van £ 1,00 elk in het kapitaal van PLC;
“PLC
Bewaarnemingsovereenkomst”
betekent
de
Tweede
Gewijzigde
en
Herziene
Bewaarnemingsovereenkomst van 1 juli 2014 door en tussen PLC, Deutsche Bank Trust Company Americas,
als PLC ADS Bewaarder, en de houders en economisch eigenaars van Amerikaanse depositary shares die
daaronder zijn uitgegeven;
“Algemene Vergadering van PLC” betekent de algemene vergadering van PLC-Aandeelhouders die op 12
oktober 2020 om 14.45 zal worden gehouden (of kort daarna, na de sluiting of verdaging van de PLC-Zitting,
teneinde het PLC Bijzondere Besluit aan te nemen indien deze geraden wordt geacht, met inbegrip van een
verdaging daarvan;
“PLC-Aandeelhouders” betekent de houders van PLC-Aandelen;
“PLC-Aandelen” betekent de gewone aandelen van elk 31⁄9 pence in het kapitaal van PLC;
“PLC-Bijzonder Besluit” betekent het bijzondere besluit dat aan de Algemene Vergadering van PLC zal
worden voorgelegd;
“Prospectusverordening” betekent Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad en
alle relevante gedelegeerde regelgeving;
“Geregistreerde Girale NV NYRS-Houders” betekent NV NYRS-Houders die hun NV NYRS-en in
geregistreerde girale vorm houden in de boeken van de NV-NYRS Agent;
“Geregistreerde Gecertificeerde NV NYRS-Houders” betekent NV NYRS-Houders die hun NV NYRS-en in
fysieke gecertificeerde vorm houden;
“Geregistreerde NV NYRS-Houders ” betekent Geregistreerde Girale NV NYRS-Houders en Geregistreerde
Gecertificeerde NV NYRS-Houders;
“Geregistreerde NV NYRS-en” betekent de NV NYRS-en die door Geregistreerde NV NYRS-Houders
worden gehouden;
“Ondernemingsregister (Registrar of Companies)” betekent het Ondernemingsregister van Engeland en
Wales;
“Regelgevingsautoriteit” betekent elke centrale bank, ministerie, mededingingskamer, antitrust-, nationale-,
supranationale- of toezichthoudende instantie of overige overheidsinstantie, overheid, milieu-, handels- of
toezichthoudend(e) orgaan of instantie in elke jurisdictie (met inbegrip van de verscheidene staten van de
Verenigde Staten van Amerika);
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“Aandeelhouders” betekent de gezamenlijke PLC-Aandeelhouders, NV-Aandeelhouders, PLC ADS-Houders
en NV NYRS-Houders;
“Belastingautoriteit” betekent iedere belastingheffende of andere autoriteit die bevoegd is een belastingschuld
vast te stellen of op te leggen of die verantwoordelijk is voor het opleggen van aanslagen, de administratie of
het innen van belastingen of de naleving van wetgeving op het gebied van belastingen;
“UHL” betekent United Holdings Limited, een onmiddellijke deelneming van PLC;
“VK” of “Verenigd Koninkrijk” betekent het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;
“Britse Verordening op Grensoverschrijdende Fusies” betekent de Companies (Cross-Border Mergers)
Regulations 2007 (SI 2007/2974, zoals gewijzigd;
“Britse High Court” betekent de High Court of Justice in Engeland en Wales;
“Britse Officiële Prijscourant” betekent de officiële prijscourant van de FCA (UK Official List);
“Unificatie” betekent de Grensoverschrijdende Fusie en de daarmee samenhangende stappen voor de
totstandbrenging daarvan op grond waarvan PLC de enkelvoudige moedermaatschappij van de Unilever Groep
wordt;
“Unificatie-overeenkomst” betekent de overeenkomst die naar verwachting op of rond 10 augustus 2020 zal
worden gesloten door NV en PLC, waarin bepaalde wederzijdse verplichtingen met betrekking tot de Unificatie
zijn vastgelegd;
“Unilever Werknemersaandelenplannen” betekent de wereldwijde werknemersaandelenplannen (ook bekend
als “SHARES”), het Noord-Amerikaanse Omnibus Equity Compensation Plan, het Unilever Share Plan en the
Share Incentive Plan (ook bekend als “UK ShareBuy”);
“Unilever Groep” of “Unilever” verwijst voorafgaand aan de Unificatie naar PLC, NV en de vennootschappen
waarover zij zeggenschap hebben, en na de totstandbrenging van de Unificatie naar PLC en vennootschappen
die onder haar zeggenschap zullen vallen;
“Verenigde Staten” of “VS” betekent de Verenigde Staten van Amerika, en de gebiedsdelen en bezittingen
daarvan, elke Amerikaanse staat, en het District van Columbia;
“Uittredingsaanvraag” betekent een verzoek om schadeloosstelling in overeenstemming met artikel 2:333h, lid
1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek;
“Uittredingsaanvraagformulier” betekent het aanvraagformulier dat als Bijlage A gehecht is aan het
document, waarvan deze Gezamenlijke Ontwerpvoorwaarden van Fusie deel uitmaken;
“Uittredingsprocedure” betekent de procedure krachtens artikel 2:333h, lid 1 van het Nederlands Burgerlijk
Wetboek, op grond waarvan een NV-Aandeelhouder of NV-NYRS Houder die tegen de Grensoverschrijdende
Fusie heeft gestemd en een Uittredingsaanvraagformulier heeft ingevuld, ervoor heeft gekozen om geen PLC
Aandeelhouder of PLC ADS-Houder te worden;
“Uittredingsperiode” betekent een periode van een maand die aanvangt op de dag na de NV-AVA; en
“Uittredende Aandeelhouder” betekent NV-Aandeelhouders en NV NYRS-Houders: (i) die op de NV-AVA
tegen de Grensoverschrijdende Fusie hebben gestemd; en (ii) die tevens een verzoek tot schadeloosstelling
hebben ingediend middels het invullen van een Uittredingsaanvraagformulier.
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Bijlage 2: Huidige PLC-Statuten
The Companies Act 2006 (Vennootschapswet 2006)
Public company limited by shares (Naamloze vennootschap)

STATUTEN VAN UNILEVER PLC
(Statuten vastgesteld met ingang van 9 mei 2012 op grond van een Buitengewoon Besluit van de
Vennootschap d.d. 9 mei 2012)

UITLEG
Uitsluiting Modelartikelen

1

Geen enkel artikel dat is opgenomen in een wet of in een op grond van een wet uitgevaardigd
wetsinstrument met betrekking tot vennootschappen is van toepassing als artikel van de
Vennootschap.

Definities

2

Tenzij de context anders vereist, gelden in deze statuten de volgende definities:
“Adres” omvat een nummer of adres dat wordt gebruikt voor de verzending of ontvangst van
stukken of informatie met elektronische middelen;
“deze statuten” betekent deze statuten zoals van tijd tot tijd gewijzigd bij buitengewoon besluit
en de uitdrukking “dit artikel” wordt dienovereenkomstig uitgelegd;
“de accountants” betekent de accountants van de Vennootschap op enig moment of, in geval
van gezamenlijke accountants, één van hen;
“Basisrente van de Bank of England” betekent de basisrente voor leningen die meest
recentelijk is vastgesteld door de Monetary Policy Commissie (Monetaire Beleidscommissie)
van de Bank of England in verband met haar verantwoordelijkheden op grond van Deel 2 van
de Bank of England Act 1998 (Wet op de Bank of England 1998);
“gecertificeerd aandeel” betekent een aandeel dat geen ongecertificeerd aandeel is;
“volle dagen” betekent met betrekking tot de kennisgevingstermijn die termijn met uitzondering
van de dag waarop de kennisgeving wordt betekend of geacht wordt te zijn betekend en de
dag waarvoor die wordt gegeven of van kracht moet worden;
“de Vennootschapswetgeving” betekent elke wet (met inbegrip van een besluit, regeling of
andere op grond daarvan uitgevaardigde wetgeving) die van tijd tot tijd van toepassing is op
vennootschappen, voor zover deze van toepassing is op de Vennootschap;
“Vennootschap” betekent Unilever PLC;
“de Bestuurders” betekent het Bestuur van de Vennootschap op enig moment;
“de houder” betekent met betrekking tot aandelen de aandeelhouder wiens naam als houder
van die aandelen in het register is ingeschreven;
“het kantoor” betekent de statutaire zetel van de Vennootschap op enig moment;
“volgestort” betekent volgestort of gecrediteerd als volgestort;
“participerende klasse” betekent een klasse aandelen waarvan een Beheerder de eigendom
mag overdragen door middel van een relevant systeem;
“rechthebbende als gevolg van overgang” betekent een persoon wiens recht op een aandeel
als gevolg van het overlijden of faillissement van een aandeelhouder of van enige andere
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de overgang daarvan van rechtswege in het register is
ingeschreven;
“het register” betekent het register van aandeelhouders van de Vennootschap;
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“zegel” betekent elk vennootschappelijk of officieel zegel dat de Vennootschap op grond van de
Vennootschapswetgeving mag hebben;
“de Secretaris” betekent de secretaris, of (indien er gezamenlijke secretarissen zijn) één van de
gezamenlijke secretarissen, van de Vennootschap en omvat een assistent of waarnemend
secretaris en een persoon die door de Bestuurders is benoemd om een of meer taken van de
secretaris uit te voeren;
“aandelen” omvat stock;
“ongecertificeerd aandeel” betekent een aandeel van een klasse die op enig moment een
participerende klasse vormt waarvan de eigendom in het register is ingeschreven als zijnde
gehouden in ongecertificeerde vorm;
“de
regels
voor
ongecertificeerde
effecten”
betekent
bepalingen
uit
de
Vennootschapswetgeving inzake het houden, bewijzen van de eigendom of overdragen van
ongecertificeerde aandelen en alle wetgeving, regels of andere regelingen die worden
uitgevaardigd onder of op grond van een dergelijke bepaling;
“Unilever N.V.” betekent Unilever N.V. te Rotterdam, Nederland, (ondernemingsnummer
24051830) of een vennootschap die als houdstermaatschappij en moedermaatschappij van
Unilever N.V. wordt tussengeplaatst op grond van enige vorm van vennootschappelijke
herstructurering of reorganisatie en die partij wordt bij de in artikel 3 bedoelde EgalisatieOvereenkomst.
“Verenigd Koninkrijk” betekent Groot-Brittannië en Noord-Ierland;
Verwijzingen naar een document dat wordt ondertekend omvat verwijzingen naar het
ondertekenen daarvan met de hand of onder een zegel of door middel van enige andere
methode, met uitzondering van authenticatie zoals bepaald door de Vennootschapswetgeving;
verwijzingen naar een stuk dat ondertekend wordt omvat verwijzingen naar de ondertekening
daarvan met de hand of onder een zegel of door enige andere methode, behalve authenticatie
zoals vermeld door de Vennootschapswetgeving,
verwijzingen naar een stuk dat ondertekend wordt of naar een handtekening omvat
verwijzingen naar de ondertekening daarvan met de hand of onder een zegel of door enige
andere methode en, in geval van communicatie in elektronische vorm, zijn dergelijke
verwijzingen naar de authenticatie daarvan zoals bepaald door de Vennootschapswetgeving;
verwijzingen naar schriftelijk omvatten verwijzingen naar enige methode waarmee woorden in
leesbare en niet-vergankelijke vorm worden weergegeven of gereproduceerd, ongeacht of deze
in elektronische vorm of anderszins worden verzonden of aangeleverd en schriftelijk wordt
dienovereenkomstig uitgelegd;
woorden of uitdrukkingen waaraan een bepaalde betekenis wordt toegekend door de
Vennootschapswetgeving of de regels voor ongecertificeerde effecten die van kracht zijn ten
tijde van de vaststelling van deze staturen of enig deel van deze statuten hebben dezelfde
betekenis in deze statuten of dat deel (al naar gelang van toepassing), met dien verstande dat
het woord vennootschap elke rechtspersoon omvat; verwijzingen naar een vergadering mogen
niet worden beschouwd als vereiste dat er meer dan één persoon aanwezig moet zijn indien
aan een quorumvereiste kan worden voldaan door één persoon en opschriften en toelichtingen
zijn slechts voor het gemak opgenomen en hebben geen gevolgen voor de interpretatie.

OVEREENKOMST INZAKE UITKERING VAN WINSTEN EN ACTIVA
Overeenkomst met Unilever N.V.

3

De Vennootschap is een Overeenkomst d.d. 28 juni 1946 aangegaan (zoals gewijzigd door
Aanvullende Overeenkomsten d.d. 20 juli 1951, 21 december 1981, 15 mei 2006 en 20 mei
2009) met Unilever N.V. Nederland, bekend als de Egalisatie-overeenkomst voor de uitkering
van winsten en activa (Equalisation Agreement for the distribution of profits and assets) van
beide ondernemingen. De Bestuurders zullen hier uitvoering aan geven, echter met de
volledige bevoegdheid om onverminderd de hierna genoemde autorisaties, in te stemmen met
een wijziging van de voorwaarden van de bovengenoemde Overeenkomst en de bepalingen
van deze statuten zijn onderworpen aan de bovengenoemde Overeenkomst. Een wijziging van
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de voorwaarden van de genoemde Overeenkomst mag nimmer worden uitgevoerd zonder de
voorafgaande autorisatie van:
(A) een gewoon besluit van de Vennootschap in algemene vergadering; en
(B) een gewoon besluit dat genomen wordt op een afzonderlijke algemene vergadering van de
houders van de Gewone Aandelen,
en de bepalingen van artikel 11 zijn van toepassing op de hiervoor genoemde afzonderlijke
algemene vergadering, alleen met dien verstande dat als quorum voor de genoemde
vergadering geldt dat de houders van een meerderheid in nominale waarde van de Gewone
Aandelen in persoon of bij gemachtigde aanwezig moeten zijn, maar zodanig dat indien dit
quorum bij enige verdaagde afzonderlijke algemene vergadering van de houders van de
Gewone Aandelen niet aanwezig is, de houders die wel in persoon of bij gemachtigde
aanwezig zijn een quorum zullen vormen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Beperkte aansprakelijkheid

4

De aansprakelijkheid van aandeelhouders van de Vennootschap is beperkt tot het eventuele
bedrag dat nog niet gestort is op de door hen gehouden aandelen in de Vennootschap.

AANDELENKAPITAAL
Aan de aandelen verbonden rechten

5

Onverminderd de bepalingen van de Companies Act en eventuele rechten die zijn verleend aan
houders van andere aandelen, mag elk aandeel worden uitgegeven met, of mogen daaraan
verbonden zijn, die rechten en beperkingen welke de Vennootschap bij gewoon besluit bepaalt
of, indien een dergelijk besluit niet is genomen of voor zover het besluit hierin niet specifiek
voorziet, zoals de Bestuurders kunnen bepalen. Dergelijke rechten en beperkingen gelden voor
de betreffende aandelen alsof zij in deze statuten uiteengezet waren.

Inkoop van aandelen

6

Onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving en eventuele rechten die
verleend zijn aan de houders van enige klasse aandelen, kan elk aandeel worden uitgegeven
dat ingekocht moet worden of dat vatbaar voor inkoop moet zijn, naar keuze van de
Vennootschap of de houder. De Bestuurders mogen de voorwaarden en wijze van inkoop van
elk aldus uitgegeven, voor inkoop vatbaar aandeel vaststellen. Dergelijke voorwaarden gelden
voor de betreffende aandelen alsof zij in deze statuten uiteengezet waren.

Trusts niet erkend

7

Behoudens zoals bevolen door een rechter van een bevoegd rechtsgebied of zoals wettelijk
verplicht, zal niemand door de Vennootschap worden erkend als houder van een aandeel “in
trust” en de Vennootschap is niet gebonden door, of op enigerlei wijze verplicht tot erkenning
van (zelfs indien zij daarvan in kennis is gesteld), een belang in enig aandeel, anders dan een
absoluut recht op het gehele aandeel van de houder.

Toewijzing van aandelen

8

Onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving, deze statuten en enig door de
Vennootschap genomen besluit, en behoudens eventuele aan bestaande aandelen verbonden
rechten, mogen de Bestuurders aandelen in de Vennootschap aanbieden, toewijzen, hierop
opties geven of hier op andere wijze mee omgaan of over beschikken aan of voor de personen,
op de tijdstippen, voor de tegenprestatie en op de voorwaarden die de Bestuurders kunnen
bepalen.

Betaling van commissie

9

De Vennootschap mag in verband met de uitgifte van aandelen of de verkoop voor contant geld
van treasury-aandelen alle bevoegdheden uitoefenen bestaande uit het betalen van commissie
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en courtage die door de Vennootschapswetgeving aan de Vennootschap worden verleend of
toegekend. Een dergelijke commissie of courtage kan worden voldaan door betaling in
contanten of door toewijzing van volgestorte of gedeeltelijk volgestorte aandelen of andere
effecten, of deels op de ene wijze en deels op de andere wijze.

Terugbetaling van kapitaal bij liquidatie

10

De Uitgestelde Aandelen verlenen aan de houders daarvan bij liquidatie het recht op
terugbetaling van het kapitaal dat volgestort is of gecrediteerd is als volgestort op gelijke voet
met de Gewone Aandelen, maar verlenen geen verder recht op deling in een surplus van activa
van de Vennootschap.

Wijziging van rechten

11

(A) Zo lang het kapitaal is verdeeld in verschillende klassen aandelen, maar onverminderd de
Vennootschapswetgeving, mogen een of meer van de aan elke klasse verbonden rechten en
privileges van tijd tot tijd op enige wijze worden gewijzigd of ingekort met de schriftelijke
goedkeuring van de houders van drie kwart van de uitgegeven aandelen van die klasse (met
uitzondering van aandelen van die klasse die als treasury-aandelen worden gehouden) of met
de goedkeuring van een buitengewoon besluit dat genomen is op een afzonderlijke algemene
vergadering van de houders van aandelen van die klasse. Op een dergelijke algemene
vergadering zijn alle bepalingen van deze statuten met betrekking tot algemene vergaderingen
van de Vennootschap mutatis mutandis van toepassing, echter zodanig dat het benodigde
quorum bestaat uit twee personen die ten minste één derde van het kapitaal houden of bij
volmacht vertegenwoordigen dat op de uitgegeven aandelen van die klasse is gestort (met
uitzondering van aandelen van die klasse die als treasury-aandelen worden gehouden), dat
elke houder van aandelen van die klasse recht heeft om bij een schriftelijke stemming één stem
uit te brengen voor elk van dergelijke door hem gehouden aandelen, dat elke houder van
aandelen van die klasse in persoon of bij gemachtigde een schriftelijke stemming mag eisen en
dat wanneer bij een verdaagde vergadering het quorum zoals hierboven omschreven niet
aanwezig is, de houders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn een quorum vormen.
(B) Een verhoging van het aantal Uitgestelde Aandelen wordt geacht een wijziging van de aan
de Uitgestelde Aandelen verbonden rechten en privileges te zijn.
(C) Elke wijziging van de in artikel 91 omschreven rechten wordt aangemerkt als wijziging van
de klasserechten van de houders van de Uitgestelde Aandelen, echter met dien verstande dat
een wijziging van dergelijke rechten kan worden uitgevoerd (zonder de toestemming of
goedkeuring zoals hiervoor genoemd) in een besluit dat genomen wordt op een algemene
vergadering van de Vennootschap door een meerderheid bestaande uit ten minste twee derde
van de aandeelhouders die gerechtigd zijn om in persoon of bij gemachtigde te stemmen op
die vergadering, waarbij die meerderheid moet bestaan uit de houders van ten minste de helft
in nominale waarde van het gehele uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap op dat
moment (maar met uitzondering van aandelen die als treasury-aandelen worden gehouden) en
berekend op basis van het aantal stemmen dat elke aandeelhouder op grond van deze statuten
gerechtigd is uit te brengen.
(D) Behoudens zoals hierboven vermeld, worden de aan enige klasse verbonden rechten en
privileges voor het doel van dit artikel niet gewijzigd geacht, tenzij de wijziging die rechten of
privileges nadelig beïnvloedt.

BEWIJS VAN EIGENDOM VAN AANDELEN
Ongecertificeerde aandelen

12

(A) Op grond van en met inachtneming van de regels voor ongecertificeerde effecten, mogen
de Bestuurders toestaan dat het bewijs van de eigendom van aandelen van enige klasse op
andere wijze wordt geleverd dan door middel van een aandeelbewijs en dat de eigendom van
aandelen van die klasse wordt overgedragen door middel van een relevant systeem en mogen
de Bestuurders voor een klasse aandelen regelingen treffen (indien alle aandelen van die
klasse in alle opzichten identiek zijn) waarmee die een participerende klasse worden. De
eigendom van de aandelen van een bepaalde klasse mag alleen op andere wijze dan met een
aandeelbewijs worden bewezen, indien die klasse aandelen op dat moment een participerende
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klasse is. De Bestuurders mogen eveneens, op voorwaarde dat aan de regels voor
ongecertificeerde effecten wordt voldaan, op enig moment bepalen dat de eigendom van een
klasse aandelen met ingang van een door de Bestuurders bepaalde datum niet langer op
andere wijze dan met een aandeelbewijs mag worden bewezen of dat de eigendom van die
klasse niet langer kan worden overgedragen door middel van een bepaald relevant systeem.
(B) Voor een klasse aandelen die op enig moment een participerende klasse vormt, en zo lang
deze een participerende klasse blijft, geldt dat geen enkele bepaling van deze statuten van
toepassing is en effect heeft, voor zover die in enig opzicht inconsistent is met:
(i) het houden van aandelen van die klasse in ongecertificeerde vorm;
(ii) de overdracht van de eigendom van de aandelen van die klasse door middel van een
relevant systeem; en
(iii) enige bepaling van de regels voor ongecertificeerde effecten, en, onverminderd de
algemeenheid van dit artikel, geldt dat geen enkele bepaling uit deze statuten van toepassing is
of effect heeft, voor zover die op enigerlei wijze inconsistent is met het aanhouden of bijhouden
door de Beheerder, zo lang dat toegestaan of verplicht is op grond van de regels voor
ongecertificeerde effecten, van een register van effecten van de Beheerder met betrekking tot
die klasse van aandelen in ongecertificeerde vorm.
(C) Aandelen van een klasse die op enig moment een participerende klasse vormt, kunnen
worden gewijzigd van ongecertificeerde in gecertificeerde vorm, en van gecertificeerde in
ongecertificeerde vorm, overeenkomstig en met inachtneming van de regels voor regels voor
ongecertificeerde effecten, en de Bestuurders zullen in het register van aandeelhouders
aantekenen dat de aandelen in gecertificeerde of ongecertificeerde vorm worden gehouden, al
naar gelang van toepassing.
(D) Indien de Vennootschap op grond van deze statuten of de Vennootschapswetgeving
gerechtigd is om een ongecertificeerd aandeel te verkopen of leveren of hierover anderszins te
beschikken of dit verbeurd te verklaren of opnieuw toe te wijzen of de afgifte daarvan te
accepteren of anderszins een retentierecht ten uitvoer te leggen, dan omvat dat recht,
onverminderd deze statuten en de Vennootschapswetgeving, het recht van het bestuur om:
(i) van de houder van dat ongecertificeerde aandeel te verlangen, door middel van een
schriftelijke kennisgeving, dat hij dat aandeel wijzigt van ongecertificeerde in gecertificeerde
vorm binnen de in de kennisgeving vermelde termijn en dit als gecertificeerd aandeel gaat
houden, zo lang het bestuur dat vereist;
(ii) een persoon te benoemen om zodanige andere maatregelen te nemen, door middel van
een instructie die is gegeven middels een relevant systeem of anderszins, op naam van de
houder van dat aandeel die nodig kunnen zijn om de overdracht van dat aandeel te doen
plaatsvinden en dergelijke maatregelen zullen even effectief zijn als wanneer zij waren
genomen door de geregistreerde houder van dat aandeel; en
(iii) alle andere actie te ondernemen die het bestuur juist acht ter verwezenlijking van de
verkoop, overdracht, beschikking, verbeurte, nieuwe toedeling of afgifte van dat aandeel of
anderszins om een retentierecht met betrekking tot dat aandeel ten uitvoer te brengen.
(E) Tenzij de Bestuurders anders bepalen, worden aandelen die een aandeelhouder in
ongecertificeerde vorm houdt beschouwd als afzonderlijke belangen van aandelen die de
betreffende aandeelhouder in gecertificeerde vorm houdt. Aandelen die in ongecertificeerde
vorm worden gehouden, worden echter niet aangemerkt als een klasse die losstaat van
gecertificeerde aandelen met dezelfde rechten.
(F) Tenzij de Bestuurders anders bepalen of de regels voor ongecertificeerde effecten anders
vereisen, zijn aandelen die zijn uitgegeven of gecreëerd uit of met betrekking tot
ongecertificeerde aandelen ongecertificeerde aandelen en zijn aandelen die zijn uitgegeven
of gecreëerd uit of met betrekking tot gecertificeerde aandelen gecertificeerde aandelen.
(G) De Vennootschap is gerechtigd om aan te nemen dat aantekeningen in een registratie van
effecten die zij aanhoudt overeenkomstig de regels voor ongecertificeerde effecten en die
regelmatig wordt afgestemd met het betreffende register van effecten van de Beheerder een
volledige en nauwkeurige reproductie vormen van de bijzonderheden die zijn opgenomen in het
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register van effecten van de Beheerder en de Vennootschap is derhalve niet aansprakelijk voor
enige handeling of iets wat gedaan of nagelaten is door of namens de Vennootschap waarbij
op die aanname wordt afgegaan; in het bijzonder geldt dat een bepaling uit deze statuten die
vereist of voorziet dat actie wordt ondernomen waarbij wordt afgegaan op de in het register
vervatte informatie zodanig wordt uitgelegd dat deze het ondernemen van actie waarbij wordt
afgegaan op de informatie vervat in enige relevante registratie van effecten (die zoals
hierboven vermeld wordt bijgehouden en afgestemd) toestaat.

Gecertificeerde aandelen

13

Onverminderd de bepalingen van de regels voor ongecertificeerde effecten, de regels van een
relevant systeem en deze statuten, is elke persoon (behalve iemand aan wie de Vennootschap
wettelijk niet verplicht is om een aandeelbewijs uit te geven) wiens naam in het register is
ingeschreven als houder van gecertificeerde aandelen gerechtigd om zonder betaling binnen
twee maanden na toewijzing of deponering van een overdracht aan hem van de aandelen, of
binnen twee maanden nadat de betreffende instructie van de Beheerder door de Vennootschap
is ontvangen (of binnen een zodanige andere termijn als de uitgiftevoorwaarden bepalen) een
aandeelbewijs te ontvangen voor alle aandelen van een klasse of meerdere aandeelbewijzen
elk voor een of meer van de aandelen van de betreffende klasse tegen betaling voor elk
aandeelbewijs na het eerste aandeelbewijs van de redelijke onkosten zoals de Bestuurders van
tijd tot tijd kunnen bepalen. In geval van een gecertificeerd aandeel dat door meerdere
personen gezamenlijk wordt gehouden, vormt de levering van een aandeelbewijs aan één van
meerdere gezamenlijke houders afdoende levering aan allen. Een aandeelhouder die sommige
van de aandelen uit zijn belang heeft overgedragen, is gerechtigd om voor het restant een
aandeelbewijs te ontvangen zonder kosten.

Vervanging van aandeelbewijzen

14

Indien een aandeelbewijs van een aandeel is beschadigd, versleten, verloren of vernietigd, kan
dit zonder kosten worden vervangen, maar op zodanige voorwaarden (indien van toepassing)
voor bewijs en vrijwaring en de betaling van de kosten en eventuele uitzonderlijke onkosten
van de Vennootschap voor het onderzoeken van het bewijs en het opstellen van de vrijwaring
die de Bestuurders kunnen bepalen en, indien het aandeelbewijs beschadigd of versleten is, na
afgifte van het oude aandeelbewijs aan de Vennootschap.

Uitgifte van aandeelbewijzen

15

Elk aandeelbewijs wordt uitgegeven onder een zegel of op zodanige andere wijze als de
Bestuurders, onverminderd de uitgiftevoorwaarden en eventuele noteringseisen, kunnen
autoriseren en vermeldt het aantal en de klasse aandelen waarop het betrekking heeft
alsmede het bedrag of respectievelijk de bedragen die gestort zijn op de aandelen. De
Bestuurders kunne middels een besluit bepalen dat, hetzij in het algemeen, hetzij in een
bepaald geval of bepaalde gevallen, eventuele handtekeningen op een aandeelbewijs niet
autografisch hoeven te zijn, maar op mechanische wijze kunnen worden aangebracht op de
aandeelbewijzen of daarop kunnen worden afgedrukt of dat de aandeelbewijzen niet door
iemand hoeven te worden ondertekend.

RETENTIERECHT
Retentierecht van Vennootschap op niet-volgestorte aandelen

16

De Vennootschap heeft een eerste en primair retentierecht op elk aandeel (anders dan een
volgestort aandeel) voor alle aan de Vennootschap verschuldigde bedragen (nu of anderszins)
met betrekking tot dat aandeel. Het Retentierecht van de Vennootschap op een aandeel strekt
zich uit tot alle uitkeringen en andere bedragen die met betrekking tot dat aandeel verschuldigd
zijn. De Bestuurders mogen te allen tijde, hetzij in het algemeen, hetzij in een bepaald geval,
afstand doen van een ontstaan retentierecht of een aandeel geheel of gedeeltelijk vrijstellen
van het bepaalde in dit artikel.
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Tenuitvoerlegging retentierecht door verkoop

17

De Vennootschap mag aandelen waarop de Vennootschap een retentierecht heeft verkopen op
de door de Bestuurders te bepalen wijze, indien een som waarvoor het retentierecht bestaat op
dat moment opeisbaar is en niet is betaald binnen 7 volle dagen na verzending van een
schriftelijke kennisgeving aan de houder van de aandelen, waarbij betaling wordt geëist en
vermeld wordt dat indien niet wordt voldaan aan de kennisgeving, de aandelen kunnen worden
verkocht. Ter uitvoering van de verkoop kunnen de Bestuurders iemand machtigen om de
verkochte aandelen te leveren aan of overeenkomstig de instructies van de koper.

Geldigheid van verkoop

18

De verkrijger wordt geregistreerd als houder van de aandelen en is niet verplicht om toe te zien
op de aanwending van de koopprijs en een eventuele onregelmatigheid of ongeldigheid in de
op de verkoop betrekking hebbende procedure laat zijn eigendom van de aandelen onverlet.
Nadat zijn naam is geregistreerd, kan de geldigheid van de verkoop door niemand in twijfel
worden getrokken en de remedie van iemand die door de verkoop is benadeeld, bestaat
slechts uit schadevergoeding en uitsluitend jegens de Vennootschap.

Aanwending van opbrengsten van de verkoop

19

De netto opbrengst na betaling van de kosten van de verkoop door de Vennootschap van
aandelen waarop zij een retentierecht heeft, wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) betaling
van of kwijting voor de schuld of aansprakelijkheid waarvoor het retentierecht bestaat voor
zover die op dat moment betaalbaar is en een eventueel overschot wordt (onverminderd een
zelfde retentierecht voor schulden of aansprakelijkheid die op dat moment nog niet betaalbaar
was als het recht dat bestond voor de aandelen vóór de verkoop en bij afgifte, indien verlangd
door de Vennootschap, van het aandeelbewijs voor de verkochte aandelen om te worden
ingetrokken) wordt direct vóór de verkoop aan de houder betaald.

VERZOEK TOT STORTING OP AANDELEN
Verzoek tot storting

20

De Bestuurders kunnen de aandeelhouders van tijd tot tijd vragen om storting van bedragen
die nog niet gestort zijn op hun aandelen (hetzij op het nominale bedrag van de aandelen of bij
wijze van agio) en die niet betaalbaar zijn op een datum die is vastgesteld door of
overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden, en elke aandeelhouder is verplicht (mits de
Vennootschap ten minste veertien volle dagen van te voren een kennisgeving aan hem heeft
betekend waarin de tijd/tijden en plaats van betaling zijn vermeld) om op de tijd/tijden en plaats
zoals aangegeven het voor zijn aandelen opgevraagde bedrag aan de Vennootschap te
betalen. Een verzoek tot storting mag worden ingetrokken of uitgesteld zoals door de
Bestuurders bepaald. Iemand die gevraagd wordt om te storten, blijft aansprakelijk voor het
verzoek tot storting, niettegenstaande de daaropvolgende levering van de aandelen waarvoor
het verzoek tot bijstorting werd gedaan.

Betaling op verzoek tot storting

21

Een verzoek tot storting kan in termijnen betaalbaar worden gemaakt en wordt geacht te zijn
gedaan op het tijdstip waarop het besluit van de Bestuurders waarbij het verzoek tot storting
werd goedgekeurd, werd genomen.

Aansprakelijkheid van gezamenlijke houders

22

De gezamenlijke houders van een aandeel zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verzoeken tot storting met betrekking tot het aandeel.

Verschuldigde rente bij niet-betaling

23

Indien geen betaling plaatsvindt op een verzoek tot storting nadat die storting opeisbaar is
geworden, is de persoon die de storting moet doen verplicht tot betaling van rente over het
niet-betaalde bedrag vanaf de dag van opeisbaarheid tot het tijdstip van daadwerkelijke
betaling tegen een door de Bestuurders te bepalen percentage (dat de basisrente van de Bank
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of England met niet meer dan vijf procentpunten mag overtreffen) alsmede van alle door de
Vennootschap gemaakte kosten vanwege die niet-betaling, maar het staat de Bestuurders vrij
om in een bepaalde geval of bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk af te zien van de betaling
van de rente of kosten.

Sommen die verschuldigd zijn bij toewijzing moeten worden behandeld als verzoeken tot
storting

24

Een som die verschuldigd wordt bij toewijzing of op enige andere datum die vastgesteld is door
of overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden vanwege het nominale bedrag van het aandeel of bij
wijze van agio, wordt geacht een verzoek tot storting te zijn waarvan kennisgeving is gedaan
en die verschuldigd is op de datum waarop deze op grond van de uitgiftevoorwaarden
betaalbaar wordt en in geval van niet-betaling zijn alle relevante bepalingen van deze statuten
met betrekking tot de betaling van rente, verbeurte of anderszins van toepassing alsof de som
verschuldigd is geworden op grond van een naar behoren gedaan verzoek tot storting waarvan
op de voorgeschreven wijze kennisgeving is gedaan.

Differentiatiebevoegdheid

25

De Bestuurders mogen bij de uitgifte van aandelen differentiëren tussen degenen aan wie
aandelen worden toegewezen of de houders voor wat betreft het bedrag van de stortingen die
moeten worden gedaan en de tijdstippen van betaling.

Betaling van stortingen vooraf

26

De Bestuurders mogen desgewenst van elke aandeelhouder die bereid is tot vooruitbetaling
aan hen van het gehele of een deel van het bedrag dat nog niet opgevraagd en gestort is op
door die aandeelhouder gehouden aandelen ontvangen en over alle aldus vooruitbetaalde
gelden (totdat deze daadwerkelijk betaalbaar zouden worden zonder de vooruitbetaling) rente
betalen tegen een percentage (dat de basisrente van de Bank of England met niet meer dan
vijf procentpunten mag overschrijden, tenzij de Vennootschap bij gewoon besluit anders
bepaalt), zoals door de Bestuurders bepaald.

VERBEURDVERKLARING VAN AANDELEN
Kennisgeving van niet-betaling op verzoek tot storting of tranche daarvan

27

Indien geen betaling plaatsvindt op een verzoek tot storting of tranche daarvan na de voor
betaling aangewezen dag, mogen de Bestuurders te allen tijde een kennisgeving betekenen
aan de houder waarin betaling wordt geëist van dat deel van het verzoek tot storting of de
tranche daarvan dat/die nog onbetaald is, samen met eventuele opgebouwde rente, en alle
kosten die de Vennootschap mogelijk heeft gemaakt vanwege die niet-betaling.

Vorm van de kennisgeving

28

De kennisgeving vermeldt een verdere dag (die niet minder dan veertien volle dagen na de
datum van de kennisgeving mag liggen) op of waarvóór, en de plaats waar, de in de
kennisgeving verlangde betaling moet worden gedaan en vermeldt dat in geval van nietbetaling op of vóór de dag en op de plaats zoals aangegeven, de aandelen waarvoor het
verzoek tot storting is gedaan of waarvan een tranche betaalbaar is, kunnen worden verbeurd.
De Bestuurders mogen de afgifte aanvaarden van elk aandeel dat verbeurd verklaard kan
worden en in dat geval omvatten verwijzingen in deze statuten naar verbeurte ook afgifte.

Intrekking van aandelen indien niet aan kennisgeving wordt voldaan

29

Indien niet aan de eisen van de kennisgeving wordt voldaan, mag een aandeel waarvoor die is
gedaan op elk moment voordat de betaling heeft plaatsgevonden voor alle verzoeken tot
storting of tranches en van de daarover verschuldigde rente verbeurd verklaard worden bij
besluit van de Bestuurders en de verbeurdverklaring omvat alle vastgestelde dividenden en
andere gelden die betaalbaar zijn met betrekking tot de verbeurdverklaarde aandelen en die
niet betaald waren vóór de verbeurdverklaring.
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Kennisgeving na verbeurdverklaring

30

Wanneer een aandeel verbeurdverklaard is, wordt de verbeurdverklaring betekend aan de
persoon die vóór de verbeurdverklaring houder van het aandeel was, maar een
verbeurdverklaring wordt nimmer ongeldig doordat geen kennisgeving is gedaan of in geval
van een tekortkoming in het doen van de kennisgeving.

Verkoop van verbeurdverklaarde aandelen

31

Totdat een aandeel is ingetrokken overeenkomstig de eisen van de Vennootschapswetgeving,
wordt een verbeurdverklaard aandeel geacht eigendom te zijn van de Vennootschap en mag dit
worden verkocht of opnieuw worden toegewezen of mag hierover anderszins worden beschikt,
hetzij aan de persoon die vóór de verbeurdverklaring houder was of aan een andere persoon
op de door de Bestuurders te bepalen voorwaarden en wijze, en op elk moment vóór de
verkoop, nieuwe toewijzing of beschikking mag de verbeurdverklaring door de Bestuurders
worden geannuleerd op de door de Bestuurders te bepalen voorwaarden.

Achterstanden moeten worden betaald, ondanks verbeurdverklaring

32

Een persoon wiens aandelen verbeurdverklaard zijn, houdt op aandeelhouder te zijn met
betrekking tot die aandelen en is verplicht tot afgifte aan de Vennootschap van het
aandeelbewijs voor de verbeurdverklaarde aandelen, maar blijft jegens de Vennootschap
verplicht tot betaling van alle gelden die ten tijde van de verbeurdverklaring door hem
verschuldigd waren aan de Vennootschap met betrekking tot die aandelen, met de rente
daarover tegen een door de Bestuurders te bepalen percentage (dat de basisrente van de
Bank of England met niet meer dan vijf procentpunten mag overschrijden) vanaf de datum van
verbeurdverklaring tot betaling, en de Vennootschap mag de betaling afdwingen zonder
verplicht te zijn om rekening te houden met de waarde van de verbeurdverklaarde aandelen of
voor een bij de vervreemding ontvangen tegenprestatie.

Effect van verbeurdverklaring

33

De verbeurdverklaring van een aandeel houdt het verval in van alle belangen in, en van alle
aanspraken en vorderingen tegen de Vennootschap met betrekking tot, het aandeel en alle
andere uit het aandeel voortvloeiende rechten, behalve voor die rechten die op grond van deze
statuten uitdrukkelijk worden behouden.

Wettelijke verklaring inzake verbeurdverklaring

34

Een wettelijke verklaring inhoudend dat degene die de verklaring aflegt Bestuurder van de
Vennootschap of de Secretaris is en dat een aandeel op een gespecificeerde datum is
verbeurd, vormt overtuigend bewijs van de daarin vermelde feiten jegens alle personen die
beweren gerechtigd te zijn tot het aandeel. De Vennootschap mag de tegenprestatie (indien
van toepassing) die voor het aandeel is gegeven bij de verkoop of nieuwe toewijzing daarvan of
beschikking daarover in ontvangst nemen en de Bestuurders mogen iemand machtigen om het
aandeel te leveren aan de persoon aan wie het verkocht, opnieuw toegewezen of van de hand
gedaan is, en wanneer het een aandeel op naam betreft, wordt deze persoon geregistreerd als
de houder van het aandeel en is deze niet verplicht om toe te zien op de aanwending van de
koopprijs (indien van toepassing) en een onregelmatigheid of ongeldigheid in de procedure
voor de verbeurdverklaring, verkoop, nieuwe toewijzing of van de hand doen laat zijn eigendom
van het aandeel onverlet.

OVERDRACHT VAN AANDELEN
Overdracht

35

Onverminderd de eventuele van toepassing zijnde beperkingen van deze statuten:
(A) mag elke aandeelhouder een of meer van zijn ongecertificeerde aandelen door middel van
een relevant systeem overdragen op de wijze voorzien in en met inachtneming van de regels
voor ongecertificeerde effecten, en dienovereenkomstig is geen enkele bepaling uit deze
statuten van toepassing met betrekking tot een ongecertificeerd aandeel, voor zover dit de
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uitvoering van een overdracht vereist of voorziet door middel van een schriftelijk stuk of de
overlegging van een aandeelbewijs voor het over te dragen aandeel; en
(B) mag een aandeelhouder een of meer van zijn gecertificeerde aandelen overdragen door
middel van een akte van levering in een gebruikelijke vorm of in enige andere door de
Bestuurders goed te keuren vorm.

Ondertekening van overdracht

36

De akte van levering van een gecertificeerd aandeel wordt ondertekend door of namens de
vervreemder en (in het geval van een gedeeltelijk volgestort aandeel) de verkrijger en de
vervreemder worden geacht houder van het bettreffende aandeel te blijven totdat de naam van
de verkrijger in het register is ingeschreven met betrekking tot dat aandeel. Alle aktes van
levering mogen, na registratie, door de Vennootschap worden bewaard. De leveringsboeken
worden tijdens een periode die de Bestuurders wenselijk achten gesloten, welke in totaal niet
langer dan dertig dagen per jaar mag zijn.

Recht om registratie van gedeeltelijk volgestorte aandelen te weigeren

37

De Bestuurders mogen weigeren om een overdracht van een aandeel dat niet volgestort is
weigeren.

Andere rechten om registratie van levering te weigeren

38

(A) De registratie van een levering van een ongecertificeerd aandeel kan worden geweigerd in
de omstandigheden vermeld in de regels voor ongecertificeerde effecten, en wanneer, in geval
van levering aan gezamenlijke houders, het aantal gezamenlijke houders aan wie het
ongecertificeerde aandeel moet worden geleverd meer dan vier bedraagt.
(B) De Bestuurders mogen de registratie van een levering van een gecertificeerd aandeel
weigeren, tenzij:
(i) de akte van levering naar behoren is voorzien van een stempel of naar behoren
gecertificeerd is of anderszins naar genoegen van de Bestuurders is gebleken dat deze
vrijgesteld is van zegelrecht en wordt achtergelaten op het kantoor of een zodanige andere
plaats als de Bestuurders van tijd tot tijd mogen bepalen (behoudens in geval van levering door
een persoon aan wie de Vennootschap wettelijk niet verplicht is om een aandeelbewijs uit te
geven en aan wie geen aandeelbewijs is uitgegeven), vergezeld van het aandeelbewijs voor
het aandeel waarop dit betrekking heeft en zodanig ander bewijs als de Bestuurders
redelijkerwijs mogen verlangen als bewijs van de gerechtigheid van de persoon de akte van
levering tekent om de levering uit te voeren en, indien de akte van levering is ondertekend door
iemand anders namens hem, de volmacht van die persoon om dit te doen;
(ii) de akte van levering slechts betrekking heeft op één klasse aandelen; en
(iii) in geval van levering aan gezamenlijke houders, het aantal gezamenlijke houders aan wie
het aandeel moet worden geleverd maximaal vier bedraagt.
(C) Voor alle doeleinden van deze statuten inzake de registratie van leveringen van aandelen
geldt dat de afstand van de toewijzing van aandelen door de persoon aan wie deze zijn
toegewezen ten gunste van iemand anders als levering wordt beschouwd en de Bestuurders
hebben dezelfde bevoegdheid om te weigeren om uitvoering te geven aan een dergelijke
afstand alsof het een levering was.

Kennisgeving van weigering

39

Indien de Bestuurders een levering weigeren te registreren, doen zij binnen twee maanden na
de datum waarop de akte van levering werd gedeponeerd of, in geval van ongecertificeerde
aandelen, binnen twee maanden na de datum waarop de betreffende instructie van de
Beheerder is ontvangen, kennisgeving van de weigering aan de verkrijger.
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Geen vergoeding verschuldigd bij registratie

40

De Vennootschap mag geen vergoeding in rekening brengen voor de registratie van een
levering of stuk die/dat betrekking heeft of van invloed is op de eigendom van een aandeel of
voor het doen van enige andere inschrijving in het register.

OVERGANG VAN AANDELEN
Overgang van geregistreerde aandelen bij overlijden

41

Indien een aandeelhouder overlijdt, is/zijn zijn nabestaande(n), indien hij een gezamenlijke
houder was, en zijn persoonlijk vertegenwoordigers, wanneer hij de enige houder was of de
enige overlevende van gezamenlijke houders, de enige perso(o)n(en) die de Vennootschap
erkent als rechthebbende met betrekking tot zijn aandelen; niets in deze statuten zal de
nalatenschap van een overleden houder echter ontslaan van aansprakelijkheid voor een
aandeel dat door hem alleen of gezamenlijk met andere personen werd gehouden.

Inschrijving van overgang in register

42

Wanneer het recht van iemand op een aandeel als gevolg van het overlijden of faillissement
van een aandeelhouder of enige andere gebeurtenis die aanleiding geeft tot de overgang
daarvan van rechtswege naar genoegen van de Bestuurders wordt bewezen, zorgen de
Bestuurders voor inschrijving van het recht van die persoon in het register.

Keuze van persoon die door overgang rechthebbende is

43

Iemand die door overgang rechthebbende van een aandeel is mag, behoudens zoals elders in
deze statuten bepaald, ervoor kiezen om hetzij houder van het aandeel te worden, hetzij een
door hem benoemde persoon als houder te laten registreren. Indien hij ervoor kiest om zelf
geregistreerd te worden, doet hij hiervan kennisgeving aan de Vennootschap. Indien hij ervoor
kiest om iemand anders te laten registeren, dient hij de eigendom van het aandeel aan die
persoon over te dragen. Alle bepalingen uit deze statuten inzake de levering van aandelen zijn
van toepassing op de kennisgeving of levering, alsof het overlijden of faillissement van de
aandeelhouder of andere gebeurtenis die aanleiding gaf tot de overgang niet had
plaatsgevonden en de kennisgeving of levering was gedaan of uitgevoerd door de
aandeelhouder.

Rechten van personen die door overgang rechthebbende zijn

44

Wanneer iemand door overgang rechthebbende wordt op een aandeel, houden de rechten van
de houder met betrekking tot dat aandeel op te bestaan, maar de persoon die door overgang
rechthebbende op het aandeel is, mag geldig kwijting verlenen voor eventuele dividenden of
andere sommen die met betrekking tot dat aandeel verschuldigd zijn en heeft dezelfde rechten
met betrekking tot het aandeel als die welke hij zou hebben gehad indien hij de houder daarvan
was, met dien verstande dat om op een algemene vergadering op dat aandeel te kunnen
stemmen, hij de Bestuurders ten minste 48 uur voordat de vergadering waarop hij voorstelt te
gaan stemmen wordt gehouden, moet hebben overtuigd van zijn recht of de Bestuurders zijn
recht om te stemmen op dat aandeel eerder hebben erkend. De Bestuurders mogen te allen
tijde een kennisgeving sturen waarin van die persoon wordt verlangd om te kiezen om hetzij
zelf geregistreerd te worden, hetzij het aandeel over te dragen, en indien niet binnen zestig
dagen aan de kennisgeving wordt voldaan, mogen de Bestuurders de betaling van alle
dividenden en andere met betrekking tot het aandeel verschuldigde bedragen opschorten,
totdat aan de eisen van de kennisgeving is voldaan of, indien het aandeel volgestort is,
aannemen dat de persoon ervoor heeft gekozen om geregistreerd te worden als
aandeelhouder met betrekking tot dat aandeel en mag hij dienovereenkomstig geregistreerd
worden.

CONVERSIE VAN AANDELEN IN STOCK
Conversie van aandelen in stock

45

De Vennootschap in algemene vergadering mag volgestorte aandelen (met uitzondering van
aandelen die als treasury-aandelen worden gehouden) converteren in stock en mag stock
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terugconverteren in volgestorte aandelen van welke coupure ook. Wanneer aandelen zijn
geconverteerd in stock, mogen de verschillende houders van die stock vanaf dat moment hun
respectievelijke belangen daarin of enig deel van een dergelijk belang op dezelfde wijze en met
inachtneming van de dezelfde regels en beperkingen overdragen als die welke op dat moment
gelden voor overdrachten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, of zo dicht
mogelijk daarbij als de omstandigheden toestaan. De Bestuurders mogen echter van tijd tot tijd,
desgewenst, het minimumbedrag van overdraagbare stock bepalen en bepalen dat fracties van
een pond niet in behandeling worden genomen, echter met de bevoegdheid om naar eigen
inzicht in een bepaald geval af te zien van die regels.

Rechten van stockhouders

46

Stock verleent aan de houders daarvan respectievelijk dezelfde privileges en voordelen ten
aanzien van winstdeling en stemmen op vergaderingen van de Vennootschap en voor andere
doeleinden als die welke zouden worden verleend door aandelen van een gelijk bedrag in het
kapitaal van de Vennootschap van dezelfde klasse als de aandelen waaruit die stock is
geconverteerd, maar zodanig dat geen van de privileges of voordelen, behalve de deling in de
winsten van de Vennootschap of in de activa van de Vennootschap bij liquidatie, worden
verleend door een zodanig aliquot deel van stock dat dergelijke privileges of voordelen, indien
bestaand in aandelen, niet zou hebben verleend. Een dergelijke conversie zal nooit afbreuk
doen aan of van invloed zijn op een preferentie of ander buitengewoon privilege dat aan de
aldus geconverteerde aandelen verbonden is. Behoudens zoals hiervoor genoemd, zijn alle
hierin vervatte bepalingen, voor zover de omstandigheden dat toestaan, van toepassing op
zowel stock als aandelen. De stock die voortvloeit uit de conversie van een klasse aandelen in
stock wordt op dezelfde wijze omschreven als die klasse, waarbij het woord aandelen wordt
vervangen door stock.

WARRANTS AAN TOONDER VOOR AANDELEN
Uitgifte van warrants voor aandelen

47

Er worden geen warrants uitgegeven met betrekking tot Uitgestelde Aandelen van de
Vennootschap, maar onverminderd deze bepaling wordt de Vennootschap hierbij gemachtigd
om warrants voor aandelen uit te geven op grond van de door de Vennootschapswetgeving
verleende bevoegdheden, en de Bestuurders mogen dienovereenkomstig, met betrekking tot
alle volgestorte aandelen (in elk geval waarin zij dit naar eigen inzicht wenselijk achten), na een
schriftelijk verzoek daartoe dat ondertekend is door de persoon die als houder van dergelijke
aandelen geregistreerd is en dat geauthenticiteerd is door een wettelijke verklaring of ander
bewijs (indien van toepassing) die de Bestuurders van tijd tot tijd mogen eisen ten aanzien van
de identiteit van de persoon die het verzoek tekent, en na ontvangst van het aandeelbewijs
(indien van toepassing) voor die aandelen, en het bedrag van het zegelrecht voor die warrant,
of indien de Vennootschap dat zegelrecht eerder op samengestelde grondslag heeft berekend,
de som (indien van toepassing) die de Bestuurders bepalen met betrekking tot het bedrag dat
verschuldigd is voor die samengestelde berekening, en de vergoeding die de Bestuurders van
tijd tot tijd mogen verlangen, een naar behoren gestempelde warrant onder een zegel uitgeven
die in alle opzichten voor rekening is van de persoon die deze aanvraagt en die vermeldt dat
de toonder van de warrant rechthebbende is op de daarin beschreven aandelen, en de
bestuurders mogen, in elk geval waarin aldus een warrant wordt uitgegeven, door middel van
coupons of anderszins voorzien in de betaling van toekomstige dividenden of andere sommen
op de in die warrant opgenomen aandelen.

Toonder van warrant wordt aangemerkt als aandeelhouder van de Vennootschap

48

Onverminderd de bepalingen van deze statuten en van de Vennootschapswetgeving, wordt de
toonder van een warrant aangemerkt als aandeelhouder van de Vennootschap en geacht recht
te hebben op dezelfde privileges en voordelen als die welke hij zou hebben gehad, indien zijn
naam in het register was opgenomen als houder van de in die warrant beschreven aandelen.
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Beperkingen aan bijwonen en stemmen op vergaderingen

49

Niemand heeft als toonder van een warrant het recht om (a) een verzoek tot bijeenroeping van
een vergadering te tekenen of kennisgeving te doen van een voornemen om een besluit aan
een vergadering voor te leggen, of (b) zelf of bij gemachtigde een vergadering bij te wonen en
daar te stemmen of een privilege uit te oefenen op een vergadering als aandeelhouder, tenzij
hij in geval (a) vóór of ten tijde van de indiening van dat verzoek of doen van de kennisgeving
van een voornemen zoals hierboven genoemd, of in geval (b) ten minste drie dagen vóór de
voor de vergadering vastgestelde dag op het kantoor of een eventuele andere in de
kennisgeving aangegeven plaats de warrant heeft gedeponeerd waarvoor hij beweert te
handelen of de vergadering wil bijwonen of daar stemmen zoals hierboven genoemd, en tenzij
de warrant aldus gedeponeerd blijft totdat de vergadering en een eventuele verdaging daarvan
hebben plaatsgevonden.

Er kan slechts één naam als houder van de warrant worden ontvangen

50

Er mag niet meer dan één naam als naam van de houder van een warrant worden ontvangen.

Uitgifte van deponeringscertificaat met betrekking tot warrants

51

Aan een persoon die daar aldus een warrant deponeert, wordt een certificaat verstrekt die zijn
naam en adres vermeldt, en de aandelen beschrijft die in de aldus gedeponeerde warrant zijn
opgenomen, en die de datum draagt van de uitgifte van het certificaat, en dat bewijs geeft hem
of zijn naar behoren benoemde gemachtigde, zoals hierna bepaald, het recht om elke
algemene vergadering die binnen drie maanden na de datum van het certificaat wordt
gehouden op dezelfde wijze bij te wonen en daar op dezelfde wijze te stemmen alsof hij de
geregistreerde houder van de in het certificaat vermelde aandelen was.

Afgifte van deponeringscertificaat

52

Bij afgifte van het certificaat aan de Vennootschap, is de toonder van het certificaat gerechtigd
om de warrant waarvoor het certificaat was gegeven, te ontvangen.

Beperking in uitoefening van rechten van aandeelhouderschap

53

De houder van een warrant is niet gerechtigd, behalve zoals hiervoor vermeld, om enig recht
als aandeelhouder uit te oefenen, tenzij hij (indien dit door een Bestuurder of de Secretaris
wordt verzocht) zijn warrant overlegt en zijn naam en adres opgeeft.

Uitgifte van nieuwe warrants voor aandelen

54

De Bestuurders mogen van tijd tot tijd regels vaststellen voor wat betreft de voorwaarden
waarop, indien zij dit wenselijk achten, een nieuwe warrant of coupon mag worden uitgegeven
in elk geval waarin een warrant of coupon versleten, beschadigd of vernietigd is, maar er mag
geen nieuwe warrant worden uitgegeven ter vervanging van een vernietigde warrant, tenzij de
Bestuurders zonder gerede twijfel overtuigd zijn dat het origineel vernietigd is.

Levering van warrants voor aandelen

55

De in een warrant opgenomen aandelen worden geleverd door afgifte van de warrant zonder
enige schriftelijke overdracht en zonder registratie, en op aldus opgenomen aandelen zijn de
hierboven opgenomen bepalingen met betrekking tot de levering van aandelen niet van
toepassing.

Uitgifte van aandelen tegen afgifte van warrants

56

Bij afgifte van zijn warrant samen met de uitstaande dividendcoupons, indien van toepassing,
met betrekking tot die warrant aan de Vennootschap ter intrekking, is de toonder van een
bewijs gerechtigd om zijn naam in het register te laten inschrijven als aandeelhouder met
betrekking tot de in de warrant opgenomen aandelen, maar de Vennootschap is in geen geval
verantwoordelijk voor een verlies dat of schade die iemand lijdt als gevolg van het feit dat de
Vennootschap bij de afgifte van een warrant de naam van iemand in het register inschrijft die
niet de wettige en rechtmatige eigenaar is van de afgegeven warrant.
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NIET-GETRACEERDE AANDEELHOUDERS
Verkoop van aandelen van niet-getraceerde aandeelhouders

57

De Vennootschap mag aandelen in de Vennootschap namens de houder of persoon die door
overgang rechthebbende is op de aandelen verkopen door opdracht te geven aan een
aandeelhouder van de London Stock Exchange plc om deze te verkopen overeenkomstig de
dan geldende beste praktijken, indien:
(A) de aandelen in gecertificeerde vorm zijn,
(B) de aandelen in uitgifte zijn geweest in gecertificeerde of ongecertificeerde vorm gedurende
de gehele wachttijd en er tijdens de wachttijd ten minste drie contante dividenden betaalbaar
zijn geworden op de aandelen,
(C) een op de aandelen betaalbaar dividend ofwel niet is opgeëist door presentatie aan de
betalende bank van de betreffende cheque of warrant of niet is voldaan door overmaking van
geld naar een bankrekening die is opgegeven door de houder van of de persoon die door
overgang rechthebbende is op de aandelen of door overmaking van geld door middel van een
relevant systeem op enig tijdstip gedurende de betreffende periode,
(D) voor zover een Bestuurder van de Vennootschap na afloop van de betreffende periode
alsdan bekend is, de Vennootschap niet op enig moment tijdens de relevante periode een
mededeling heeft ontvangen van de houder van of persoon die door overgang rechthebbende
is op de aandelen, en
(E) de Vennootschap twee advertenties heeft laten publiceren, één in een dagblad met een
nationale oplage in het Verenigd Koninkrijk en de andere in een krant die wordt verspreid in het
gebied van het adres van de houder of persoon die door overgang rechthebbende is op de in
het register getoonde aandelen, waarbij kennisgeving is gedaan van haar voornemen om de
aandelen te verkopen en een periode van drie maanden is verstreken sinds de datum van
publicatie van de advertenties of van de laatste van de twee te publiceren advertenties, indien
zij op verschillende datums worden gepubliceerd.
Met het oog op dit artikel:
betekent “wachttijd” de periode van twaalf jaar direct voorafgaand aan de datum van publicatie
van de in lid (E) hierboven bedoelde advertenties of van de eerste van de twee te publiceren
advertenties, indien deze op verschillende datums worden gepubliceerd; en
betekent de “relevante periode” de periode die begint bij aanvang van de wachttijd en die
eindigt op de datum waarop aan alle in de leden (A) tot en met (E) hierboven vermelde
voorwaarden is voldaan
Indien na de publicatie van één of beide in lid (E) hierboven bedoelde advertenties, maar
voordat de Vennootschap gerechtigd is geworden om de aandelen op grond van dit lid van dit
artikel te verkopen, niet langer aan de eisen van lid (C) of (D) hierboven wordt voldaan, mag de
Vennootschap die aandelen desalniettemin verkopen nadat opnieuw aan de eisen van leden
(A) to (E) hierboven is voldaan met betrekking tot die aandelen.
Indien gedurende enige relevante periode verdere aandelen zijn uitgegeven uit hoofde van die
welke bij aanvang van die relevante periode werden gehouden of van aandelen die eerder
aldus waren uitgegeven gedurende die relevante periode en aan alle vereisten van leden (A)
en (C) tot en met (E) hierboven is voldaan met betrekking tot die verdere aandelen, mag de
Vennootschap ook die verdere aandelen verkopen.
Om uitvoering te geven aan een verkoop van aandelen op grond van dit lid van dit artikel
mogen de Bestuurders iemand machtigen om de aandelen in kwestie te leveren en een door
die persoon ondertekende akte van levering is even effectief als wanneer die was ondertekend
door de houder van of persoon die door overgang rechthebbende is op de aandelen. De koper
is niet verplicht om toe te zien op de aanwending van de koopsom en een onregelmatigheid of
ongeldigheid in de op de verkoop betrekking hebbende procedures laat zijn eigendom van de
aandelen onverlet. De netto opbrengst van de verkoop komt toe aan de Vennootschap en bij
ontvangst daarvan wordt de Vennootschap aan de voormalige houder van of persoon die door
overgang rechthebbende is een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan de netto opbrengst, tenzij
en totdat deze op grond van dit artikel wordt verbeurd. Met betrekking tot de schuld mag geen
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trust worden gecreëerd en hierover is geen rente verschuldigd en de Vennootschap is niet
verplicht om verantwoording af te leggen over geld dat verdiend is met de netto opbrengst, die
binnen de onderneming van de Vennootschap naar goeddunken van de Vennootschap mag
worden gebruikt. Indien de Vennootschap gedurende een periode van zes jaar na de datum
waarop de Vennootschap de betreffende aandelen op grond van dit artikel verkocht, geen
geldige vordering tot betaling van het geld ontvangt, wordt het geld verbeurd en komt het toe
aan de Vennootschap.

Beëindiging van sturen van dividendbetalingen

58

De Vennootschap mag ophouden met het per post versturen van een cheque of warrant of
ander financieel instrument of met het gebruik van een andere betaalwijze, waaronder door
middel van een relevant systeem, voor een dividend dat betaalbaar is op aandelen in de
Vennootschap dat normaliter op die wijze op die aandelen wordt betaald, indien hetzij (a) de
cheques of warrants of andere financiële instrumenten met betrekking tot minste twee
achtereenvolgende, op die aandelen betaalbare dividenden onafgeleverd aan de vennootschap
geretourneerd zijn of ongeïnd zijn gebleven of die betaalwijze is mislukt, of (b) na één zo’n
gebeurtenis zonder succes redelijke inlichtingen zijn ingewonnen om een nieuw adres of
nieuwe rekening van de geregistreerde houder vast te stellen. Onverminderd de bepalingen uit
deze statuten, mag de Vennootschap opnieuw beginnen met het sturen van cheques of
warrants of andere financiële instrumenten of het toepassen van dergelijke andere methodes
met betrekking tot de op die aandelen betaalbare dividenden, indien de houder of persoon die
door overgang rechthebbende is schriftelijk verzoekt om daarmee opnieuw te beginnen.

WIJZIGING VAN KAPITAAL
Onderverdeling

59

In elk besluit waarbij de Vennootschap wordt gemachtigd om een of meer van haar aandelen
onder te verdelen, mag worden bepaald dat tussen de uit de onderverdeling voortvloeiende
aandelen geldt dat een of meer daarvan een preferentie of voordelen kan/kunnen hebben of
onderworpen kunnen zijn aan een beperking vergeleken met de andere.

Fracties

60

Telkens wanneer aandeelhouders als gevolg van een fusie recht zouden krijgen op fracties van
een aandeel, mogen de Bestuurders naar eigen goeddunken doen met de fracties wat
wenselijk is en in het bijzonder mogen zij de aandelen die de fracties vertegenwoordigen
verkopen
aan
iemand
(waaronder,
onverminderd
de
bepalingen
van
de
Vennootschapswetgeving, de Vennootschap) en de netto opbrengst van de verkoop in de
juiste verhouding verdelen tussen die aandeelhouders en de Bestuurders mogen iemand
machtigen om de aandelen over te dragen of te leveren aan of overeenkomstig de instructies
van de koper. De persoon aan wie aandelen worden overgedragen of geleverd, is niet verplicht
om toe te zien op de aanwending van de koopsom en een onregelmatigheid in of de
ongeldigheid van de procedures met betrekking tot de verkoop laat zijn eigendom van de
aandelen onverlet.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Onvoldoende Bestuurders binnen het Verenigd Koninkrijk

61

Indien er op enig moment binnen het Verenigd Koninkrijk onvoldoende Bestuurders zijn die in
staat zijn om te handelen om een quorum te vormen, mag elke Bestuurder of mogen elke twee
aandeelhouders van de Vennootschap een algemene vergadering bijeenroepen op zo veel
mogelijk dezelfde wijze als die waarop vergaderingen door de Bestuurders bijeengeroepen
mogen worden.

OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERINGEN
Geen oproeping of niet-ontvangst van oproeping

62

(A) Een onbedoeld verzuim of onbedoelde omissie om een oproeping tot een vergadering te
doen of een onbedoeld verzuim om een stuk met betrekking tot een vergadering te sturen, of
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de niet-ontvangst van die oproeping of dat stuk of andere informatie (zelfs indien de
Vennootschap bekend wordt met een dergelijke niet-ontvangst) door iemand die recht heeft op
ontvangst van die oproeping of dat stuk maakt de besluiten op die vergadering niet
ongeldig; en
(B) een aandeelhouder die in persoon of bij gemachtigde bij een vergadering aanwezig is wordt
geacht op de juiste wijze te zijn opgeroepen tot die vergadering en, waar van toepassing,
geacht in kennis te zijn gesteld van het doel van die vergadering.

GANG VAN ZAKEN OP ALGEMENE VERGADERINGEN
Quorum

63

Op een algemene vergadering kan niet worden besloten over onderwerpen (behoudens de
vaststelling en goedkeuring van een dividend), tenzij een quorum aanwezig is wanneer de
vergadering overgaat tot besluitvorming, maar het ontbreken van een quorum staat niet in de
weg aan de verkiezing of benoeming van een voorzitter, die niet wordt aangemerkt als
onderdeel van de besluitvorming van de vergadering. Tenzij anders bepaald door deze
statuten, vormen zeven aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn en
gerechtigd zijn om te stemmen voor alle doeleinden een quorum.

Ontbinding en verdaging van vergadering bij afwezigheid van quorum

64

Indien binnen vijf minuten (of zo veel langer, met een maximum van één uur, als de voorzitter
van de vergadering kan besluiten te wachten) na de voor de aanvang van de vergadering
bepaalde tijd geen quorum aanwezig is, wordt de vergadering, indien deze vergadering op
verzoek van de aandeelhouders bijeengeroepen was, ontbonden en in elk ander geval wordt
de vergadering verdaagd tot een zodanige andere dag (die tenminste tien volle dagen later
moet zijn) en naar een zodanige andere tijd of plaats als de voorzitter van de vergadering kan
besluiten en op deze verdaagde vergadering vormt één aandeelhouder die in persoon of bij
gemachtigde aanwezig is en gerechtigd is om te stemmen (ongeacht het aantal door hem
gehouden aandelen) een quorum en in de oproeping tot de verdaagde vergadering moet
worden vermeld dat één aandeelhouder die in persoon of bij gemachtigde aanwezig is en
gerechtigd is om te stemmen (ongeacht het aantal door hem gehouden aandelen) een quorum
vormt.

Voorzitter van de algemene vergadering

65

De voorzitter (indien van toepassing) van de Bestuurders of, in zijn afwezigheid, een
vicevoorzitter (indien van toepassing) treedt bij elke algemene vergadering als voorzitter op.
Indien (i) er geen voorzitter of vicevoorzitter is; of (ii) op enige vergadering noch de voorzitter,
noch de vicevoorzitter binnen vijf minuten na de voor de aanvang van de vergadering bepaalde
tijd aanwezig is; of (iii) noch de voorzitter, noch een vicevoorzitter bereid is als voorzitter te
fungeren; of (iv) gedurende het verloop van een vergadering, de voorzitter van de vergadering
niet langer aanwezig is ter vergadering overeenkomstig artikel 69(D)(b), dan wordt de voorzitter
van de vergadering als volgt gekozen: (a) de Bestuurders die aanwezig zijn op een locatie waar
de vergadering wordt gehouden op grond van artikel 69(A) kiezen iemand uit hun midden op te
treden; of (b) indien slechts één Bestuurder aanwezig is, treedt hij op als voorzitter indien hij
bereid is te handelen; of (c) in geval van de in leden (i) tot en met (iii) van dit Artikel bedoelde
situaties, indien er geen Bestuurder aanwezig is, of indien elk van de aanwezige Bestuurders
weigert om als voorzitter te fungeren, benoemen de aanwezige personen die gerechtigd zijn
om te stemmen iemand uit hun midden tot voorzitter; of (d), uitsluitend in het geval van de in lid
(iv) van dit Artikel bedoelde situatie, indien geen Bestuurder aanwezig is, of indien elk van de
aanwezige Bestuurders weigert om als voorzitter te fungeren, dan zal de persoon die de
Bestuurders hebben benoemd om als voorzitter te fungeren in die omstandigheden de
vergadering voorzitten, of indien een dergelijke persoon niet is benoemd, benoemen de
personen die ter vergadering aanwezig zijn en gerechtigd zijn om te stemmen iemand uit hun
midden tot voorzitter.
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Recht om vergadering bij te wonen en het woord te voeren

66

Elke Bestuurder is gerechtigd om een algemene vergadering van de Vennootschap en een
afzonderlijke algemene vergadering van de houders van een klasse aandelen in de
Vennootschap bij te wonen en hier het woord te voeren.

Verdagingen en kennisgeving van verdaging

67

(A) Naast de door Artikel 69 verleende bevoegdheid van de voorzitter om een vergadering te
verdagen, mag de voorzitter te allen tijde, zonder toestemming van de vergadering elke
vergadering verdagen (ongeacht of die is begonnen of een quorum aanwezig is), hetzij sine die
(zonder bepaling van een nieuwe datum/tijd), hetzij naar een andere tijd of plaats, indien hem is
gebleken dat (a) de stemgerechtigde aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen niet
gemakkelijk kunnen worden gehuisvest op de voor de vergadering aangewezen plaats, of
(b) het gedrag van de aanwezigen een ordentelijke voortzetting van de besluitvorming
verhindert of waarschijnlijk zal verhinderen of (c) een verdaging anderszins noodzakelijk is met
het oog op een behoorlijke besluitvorming door de vergadering. Bovendien mag de voorzitter te
allen tijde, met de toestemming van een vergadering waarop een quorum aanwezig is (en moet
de voorzitter, indien de vergadering dit bepaalt) de vergadering verdagen, hetzij sine die, hetzij
naar een andere tijd of plaats. Wanneer een vergadering sine die wordt verdaagd, worden de
tijd en plaats voor de verdaagde vergadering door de Bestuurders bepaald. Op een verdaagde
vergadering mogen geen besluiten worden genomen, behalve besluiten die naar behoren
hadden kunnen worden genomen op de vergadering wanneer de verdaging niet had
plaatsgevonden.
(B) Wanneer een vergadering wordt verdaagd voor drie maanden of langer, of sine die, of
indien een besluit moet worden genomen op een verdaagde vergadering waarvan de algemene
aard niet in de oproeping tot de oorspronkelijke vergadering was vermeld, vindt de oproeping
tot de verdaagde vergadering op dezelfde wijze plaats als in geval van een oorspronkelijke
vergadering. Behoudens zoals in dit artikel bepaald, is oproeping tot een verdaagde
vergadering of kennisgeving van de onderwerpen die op een verdaagde vergadering aan de
orde komen niet nodig.

Wijzigingen in besluiten

68

In geval van een besluit dat naar behoren is voorgesteld als buitengewoon besluit, mogen geen
wijzigingen daarin worden overwogen (anders dan een wijziging ter correctie van een
octrooifout) en mag daarover niet worden gestemd, en in geval van een besluit dat naar
behoren is voorgesteld als gewoon besluit, mogen geen wijzigingen daarin worden overwogen
(anders dan een wijziging ter correctie van een octrooifout) en mag daarover niet worden
gestemd, tenzij hetzij ten minste twee werkdagen vóór de datum die is vastgesteld voor het
houden van de vergadering of verdaagde vergadering waarop een dergelijk gewoon besluit zal
worden voorgesteld, de voorwaarden van de wijziging en het voornemen om die aan te nemen
door de Vennootschap schriftelijk zijn ontvangen op het kantoor, hetzij de voorzitter van de
vergadering geheel naar eigen goeddunken beslist dat deze mag worden besproken of dat
hierover mag worden gestemd. Met de toestemming van de voorzitter van de vergadering mag
een wijziging worden ingetrokken door degene die deze had voorgesteld alvorens deze in
stemming wordt gebracht.

Regelingen voor deelname aan algemene vergaderingen

69

(A) De Bestuurders bepalen de locatie of locaties (die in het Verenigd Koninkrijk of elders
gelegen mogen zijn) waar een algemene vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden.
Indien de vergadering op meer dan één locatie zal plaatsvinden, bepalen de Bestuurders voor
elke locatie of (i) alle Bestuurders (indien van toepassing), aandeelhouders en gemachtigden
die op die locatie aanwezig zijn, zullen worden aangemerkt als ter vergadering aanwezig (een
“Locatie voor Aandeelhouders”) of (ii) alleen Bestuurders als Bestuurders en niet
aandeelhouders of gemachtigden die op die locatie aanwezig zijn zullen worden aangemerkt
als ter vergadering aanwezig (“Locatie alleen voor Bestuurders”). Er moet tenminste één
Aandeelhouderslocatie in het Verenigd Koninkrijk zijn. Indien aandeelhouders en gemachtigden
worden aangemerkt als ter vergadering aanwezig overeenkomstig dit artikel, worden zij
meegeteld voor het quorum voor, en hebben zij het recht om het woord te voeren en te
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stemmen op die vergadering. De vergadering kan worden voorgezeten vanuit elk van de
locaties voor de vergadering.
(B) Indien de Bestuurders besluiten dat een algemene vergadering zal plaatsvinden op meer
dan één locatie, worden er voldoende faciliteiten ter beschikking gesteld (waaronder door het
gebruik van communicatiemiddelen) om te waarborgen dat de personen op elke locatie die
worden aangemerkt als ter vergadering aanwezig overeenkomstig Artikel 69(A) een redelijke
gelegenheid hebben om iemand anders die gerechtigd is om het woord te voeren in de
vergadering vanaf een andere locatie te zien en te horen, en dat zij, wanneer zij het woord
voeren op de vergadering, een redelijke gelegenheid hebben om te worden gezien en gehoord
door iemand anders die wordt aangemerkt als ter vergadering aanwezig op enige andere
locatie.
(C) Indien bij aanvang of tijdens een algemene vergadering, een Locatie voor Aandeelhouders
niet of niet langer voldoet aan de vereisten van Artikel 69(B) met betrekking tot een andere
Locatie voor Aandeelhouders, verdaagt de voorzitter van de vergadering (ongeacht waar die
zich bevindt) de vergadering en wordt die verdaging zo snel mogelijk gecommuniceerd aan
elke betreffende locatie. De voorzitter mag de maatregelen treffen die hij nodig acht om de
besluitvorming van de vergadering voort te zetten, waaronder een tijdelijke verdaging van de
vergadering voor zo lang als hij nodig acht om communicatieproblemen op te lossen of
personen die aanwezig zijn op een Locatie voor Aandeelhouders die niet langer aan de
vereisten van Artikel 69(B) voldoet, te verplaatsen naar een andere locatie of andere locaties,
waar wel aan dergelijke eisen kan worden voldaan. In geval van een verdaging, wordt een
besluit dat op de algemene vergadering is genomen vóór die verdaging niet aangemerkt als
ongeldig vanwege de omstandigheden die aanleiding gaven tot de verdaging.
(D) Indien bij aanvang of tijdens een algemene vergadering alle Locaties voor Aandeelhouders
kunnen voldoen aan de vereisten van Artikel 69(B) met betrekking tot alle andere Locaties voor
Aandeelhouders, maar een of meer van de Locaties alleen voor Bestuurders niet aan de
vereisten van Artikel 69(B) met betrekking tot een andere locatie kan/kunnen voldoen:
(a) wordt de algemene vergadering niet verdaagd;
(b) worden alle personen die aanwezig zijn op een Locatie alleen voor Bestuurders niet geacht
ter vergadering aanwezig te zijn;
(c) wordt de identiteit van de voorzitter van de vergadering vastgesteld overeenkomstig Artikel
65 op basis van de ter vergadering aanwezige personen (en indien gedurende de loop van een
vergadering, de voorzitter van de vergadering niet langer aanwezig is overeenkomstig Artikel
69(D)(b), dan treedt een nieuwe persoon op als voorzitter, wiens identiteit overeenkomstig
Artikel 65) wordt vastgesteld; en
(d) worden besluiten die genomen zijn op de algemene vergadering niet als ongeldig
aangemerkt vanwege het feit dat een of meer van de Locaties alleen voor Bestuurders niet
kunnen voldoen aan de vereisten van Artikel 69(B).
(E) De Bestuurders mogen aan personen (waaronder houders van aandelen in het kapitaal van
Unilever N.V. en hun gemachtigden) die niet anderszins gerechtigd zijn om algemene
vergaderingen bij te wonen, toestaan om (i) aanwezig te zijn op een of meer locaties waar zij
bepalen dat de algemene vergadering zal plaatsvinden overeenkomstig Artikel 69(A) of (ii) een
redelijke gelegenheid zullen hebben om het verhandelde op de algemene vergadering te zien
en te horen en het woord te voeren in de vergadering vanaf een andere locatie door het
gebruik van communicatiemiddelen. Die personen worden niet aangemerkt als ter vergadering
aanwezig en kunnen niet stemmen op de vergadering, maar hebben het recht om het woord te
voeren op de vergadering, tenzij de voorzitter van de vergadering bepaalt, in verband met het
bewaren van de orde op de vergadering of anderszins, dat (hetzij met betrekking tot een
bepaald persoon of in het algemeen) (a) het recht om het woord te voeren op de vergadering
wordt ingetrokken, (b) de toestemming om de vergadering bij te wonen wordt ingetrokken of
(c) waar de deelname door die personen aan de vergadering niet in persoon, maar door middel
van andere communicatiemiddelen geschiedt, dat die andere communicatiemiddelen mogen
worden ingetrokken. De besluiten die genomen worden op de algemene vergadering worden
niet als ongeldig aangemerkt vanwege het feit dat die personen het ter vergadering
verhandelde niet of niet volledig kunnen zien of horen of door een vaststelling van de
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voorzitter van de vergadering overeenkomstig leden (a), (b) of (c) van dit Artikel hierboven.
Zonder beperking van de algemeenheid van de bovenstaande bepalingen van dit Artikel,
mogen de Bestuurders regelingen treffen om (x) een algemene vergadering van de
Vennootschap te doen houden op hetzelfde (of soortgelijk) tijdstip als een algemene
vergadering van Unilever N.V. (de “N.V. Vergadering”) en om houders van aandelen in
Unilever N.V. (“Unilever N.V. Aandeelhouders”), hun gemachtigden en andere personen die
de N.V. Vergadering mogen bijwonen aanwezig te kunnen laten zijn op een of meer van de
locaties waar de algemene vergadering zal plaatsvinden overeenkomstig Artikel 69(A), of een
zodanige andere locatie voor een N.V. Vergadering die wordt geregeld om de Unilever N.V.
Aandeelhouders aanwezig te kunnen laten zijn op de N.V. Vergadering, en (y) om de voorzitter
van de vergadering en/of een Bestuurder en/of een aandeelhouder en/of gemachtigde en/of
een Unilever N.V. Aandeelhouder en/of gemachtigde van een dergelijke aandeelhouder, op een
dergelijke locatie tegelijkertijd op de algemene vergadering en op de N.V. Vergadering het
woord te kunnen laten voeren.
(F) De Bestuurders mogen van tijd tot tijd de regelingen treffen voor het controleren of
reguleren van het niveau van aanwezigheid op een locatie waarvoor regelingen zijn getroffen
op grond van Artikel 69(A) (waaronder, zonder beperking hiertoe, de uitgifte van kaartjes of de
oplegging van een andere selectiemethode, om bijwoning door aandeelhouders te beperken tot
slechts bepaalde vergaderlocaties) die zij, geheel naar eigen goeddunken, passend achten, en
kunnen die regelingen te allen tijde aanpassen. Indien, op grond van die regelingen, iemand
die gerechtigd is tot bijwoning van een algemene vergadering niet gerechtigd is om die in
persoon bij te wonen of (in het geval van een aandeelhouder) bij gemachtigde op een bepaalde
Locatie voor Aandeelhouders de vergadering bij te wonen, is hij gerechtigd om deze in persoon
bij te wonen of (in het geval van een aandeelhouder) bij gemachtigde op een andere Locatie
voor Aandeelhouders (al dan niet vooraf aangekondigd) waarvoor regelingen op grond van
Artikel 69(A) zijn getroffen. Het recht van een dergelijke persoon om in persoon of (in het geval
van een aandeelhouder) bij gemachtigde op een dergelijke locatie aanwezig te zijn is
afhankelijk van een dergelijke regeling die alsdan geldt. De oproeping tot de vergadering hoeft
geen bijzonderheden te vermelden over regelingen op grond van dit Artikel. De Vennootschap
zal voor zover mogelijk de aandeelhouders vóór de betreffende algemene vergadering
informeren over de bijzonderheden van deze regelingen, waaronder door middel van een
openbare aankondiging. Het niet informeren van aandeelhouders overeenkomstig dit Artikel
maakt de op de algemene vergadering genomen besluiten niet ongeldig.
(G) De bepalingen van dit Artikel 69 gelden mutatis mutandis voor een verdaagde algemene
vergadering.

Beveiligingsmaatregelen bij algemene vergaderingen

70

De Bestuurders mogen bepalen dat personen die een algemene vergadering willen bijwonen
zich moeten onderwerpen aan fouillering of zodanige andere beveiligingsmaatregelen of
beperkingen die de Bestuurders in de omstandigheden passend achten en de Bestuurders zijn
gerechtigd om geheel naar eigen goeddunken (of om een of meer personen te machtigen om)
iemand die zich niet aan een dergelijke fouillering onderwerpt of die beveiligingsmaatregelen of
beperkingen anderszins niet naleeft de toegang tot de algemene vergadering te ontzeggen of
uit de algemene vergadering te verwijderen.

STEMMEN
Stemwijze

71

Stemmen op een algemene vergadering over een besluit dat ter stemming aan de vergadering
is voorgelegd, vindt plaats bij handopsteking tenzij (vóór of bij het uitspreken van het resultaat
van de handopsteking of bij intrekking van een ander verzoek om een schriftelijke stemming)
naar behoren om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Onverminderd de andere
bepalingen van dit artikel, mag de voorzitter, geheel naar eigen goeddunken, een schriftelijke
stemming verlangen over een of meer besluiten die ter stemming aan de vergadering worden
voorgelegd vóór of bij het uitspreken van het resultaat van de handopsteking of bij de intrekking
van een ander verzoek om een schriftelijke stemming. Onverminderd de
Vennootschapswetgeving, mag een schriftelijke stemming worden verzocht door:
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(A) de voorzitter van de vergadering, of
(B) ten minste drie aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn en die
gerechtigd zijn om te stemmen, of
(C) een of meer aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn en die
gezamenlijk ten minste een tiende van de totale stemrechten van alle aandeelhouders die
gerechtigd zijn om de vergadering bij te wonen en daar te stemmen, vertegenwoordigen; of
(D) een of meer aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn en die
aandelen houden die een recht tot het bijwonen van en stemmen op de vergadering verlenen,
waarop bedragen zijn gestort die in totaal ten minste gelijk zijn aan een tiende van de totale
som die gestort is op alle aandelen die dat recht verlenen.
Tenzij aldus een schriftelijke stemming wordt verlangd en het verzoek niet wordt ingetrokken,
vormt een verklaring door de voorzitter dat een besluit is aangenomen of unaniem of met een
bepaalde meerderheid is aangenomen of niet is aangenomen door een bepaalde meerderheid
of is verloren en een inschrijving daarvan in het notulenboek van de Vennootschap overtuigend
bewijs van dat feit, zonder bewijs van het aantal of de verhouding van de voor of tegen het
besluit uitgebrachte stemmen.

Effect van naar behoren verzochte, schriftelijke stemming

72

Indien een schriftelijke stemming wordt verzocht, vindt deze op de door de voorzitter te bepalen
wijze plaats en mag hij stemopnemers benoemen die geen aandeelhouders hoeven te zijn. Het
resultaat van de schriftelijke stemming wordt geacht het besluit van de vergadering waarop de
schriftelijke stemming werd verzocht te zijn.

Wanneer schriftelijke stemming moet plaatsvinden

73

Een schriftelijke stemming die verzocht wordt over de verkiezing van een voorzitter of over een
verdagingskwestie wordt onmiddellijk gehouden. Een schriftelijke stemming die over een ander
onderwerp wordt verzocht, wordt ofwel onmiddellijk gehouden, ofwel op een door de voorzitter
te bepalen datum (die maximaal dertig dagen na de datum van het verzoek mag liggen) en tijd
en plaats. Het is niet nodig (tenzij de voorzitter anders bepaalt) om van een schriftelijke
stemming kennisgeving te doen.

Voortzetting besluitvorming na verzoek om schriftelijke stemming

74

Het verzoek om een schriftelijke stemming (anders dan over de verkiezing van een Voorzitter
van de vergadering of een verdagingskwestie) verhindert niet de voortzetting van een
vergadering om een besluit te nemen over een ander onderwerp dan de kwestie waarover de
schriftelijke stemming is verzocht, en mag met de toestemming van de voorzitter worden
ingetrokken op elk moment vóór het sluiten van de vergadering of houden van de schriftelijke
stemming, afhankelijk van wat eerder is, en maakt in dat geval het resultaat van een
handopsteking dat uitgesproken is voordat het verzoek werd gedaan niet ongeldig.

Stemrechten

75

Bij een handopsteking zijn aandeelhouders gerechtigd om te stemmen op een algemene
vergadering overeenkomstig de Vennootschapswetgeving. Voor dit doel geldt dat wanneer een
gevolmachtigde de vrijheid wordt gelaten om te bepalen hoe hij gaat stemmen bij een
handopsteking, dit wordt beschouwd als opdracht door de betreffende aandeelhouder om te
stemmen op de wijze waarop de gevolmachtigde besluit om die vrijheid uit te oefenen. Bij een
schriftelijke stemming heeft elke aandeelhouder die in persoon of bij gemachtigde aanwezig is
één stem voor elke 31/9 pence nominaal aan kapitaal dat hij houdt, ongeacht de klasse.

Stemrechten van gezamenlijke houders

76

In geval van gezamenlijke houders van een aandeel, wordt de stem van de seniore persoon die
in persoon of bij gemachtigde een stem uitbrengt geaccepteerd, met uitsluiting van de stemmen
van de andere gezamenlijke houders en met het oog hierop wordt de senioriteit bepaald door
de volgorde waarin de namen in het register staan met betrekking tot het gezamenlijke belang.
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Uitbrengen van stemrechten voor onbekwame aandeelhouder

77

Een aandeelhouder voor wie een rechter of functionaris een beschikking heeft gegeven op
grond van het feit dat hij (mogelijk) een geestesziekte heeft of anderszins niet in staat is om zijn
zaken te regelen, mag stemmen op een algemene vergadering van de Vennootschap en elk
ander door het aandeelhouderschap verleende recht met betrekking tot algemene
vergaderingen uitoefenen door of via een persoon die in dergelijke omstandigheden bevoegd
is om dit namens hem te doen (en die persoon mag bij gemachtigde stemmen), op voorwaarde
dat bewijs naar genoegen van de Bestuurders van de bevoegdheid van de persoon die
beweert het stemrecht of dergelijk ander recht uit te oefenen uiterlijk door de Vennootschap
wordt ontvangen op het laatste tijdstip waarop benoemingen van gemachtigden moeten zijn
ontvangen om geldig te zijn voor gebruik op die vergadering of het houden van die schriftelijke
stemming.

Geen stemrecht indien er nog sommen verschuldigd zijn

78

Tenzij de Bestuurders anders beslissen, is geen enkele aandeelhouder gerechtigd om te
stemmen (hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde) op een algemene vergadering van de
Vennootschap of bij een schriftelijke stemming of om een ander door het aandeelhouderschap
verleend recht met betrekking tot algemene vergaderingen of schriftelijke stemmingen uit te
oefenen, tenzij alle opgevraagde stortingen of andere alsdan door hem verschuldigde sommen
met betrekking tot aandelen in de Vennootschap zijn betaald.

Opschorting van rechten bij niet-bekendmaking van belang

79

(A) Wanneer de houder van aandelen in de Vennootschap of een andere persoon die een
belang bij die aandelen lijkt te hebben, verzuimt om binnen de relevante periode te voldoen aan
een wettelijke kennisgeving met betrekking tot die aandelen of die, onder de beweerdelijke
naleving van een dergelijke kennisgeving, een verklaring heeft afgelegd die vals of
ontoereikend is op het punt van een wezenlijke bijzonderheid, mag de Vennootschap aan de
houder van die aandelen een verdere kennisgeving doen (een “kennisgeving van beperkingen”)
inhoudende dat vanaf de verzending van de kennisgeving van beperkingen, die aandelen
onderworpen zijn aan een of meer van de betreffende beperkingen, en vanaf de verzending
van die kennisgeving van beperkingen zijn die aandelen, niettegenstaande enige andere
bepaling van deze statuten, dienovereenkomstig onderworpen aan die relevante beperkingen.
Met het oog op de uitvoering van de beperking bedoeld in lid (iii) van de definitie van “relevante
beperkingen”, mogen de Bestuurders aan de betreffende aandeelhouder een kennisgeving
sturen waarin van die aandeelhouder wordt verlangd dat hij de betreffende, in ongecertificeerde
vorm gehouden aandelen wijzigt in gecertificeerde vorm vóór het in de kennisgeving vermelde
tijdstip. De kennisgeving kan ook vermelden dat de aandeelhouder de betreffende, in
gecertificeerde vorm gehouden aandelen niet mag wijzigen in ongecertificeerde vorm. Indien
de aandeelhouder de kennisgeving niet naleeft, mogen de Bestuurders iemand machtigen om
de Beheerder opdracht te geven om de betreffende, in ongecertificeerde vorm gehouden
aandelen te wijzigen in gecertificeerde vorm.
(B) Indien de Bestuurders er na de verzending van een kennisgeving van beperkingen met
betrekking tot aandelen van overtuigd zijn dat alle informatie die wordt verlangd door een
wettelijke kennisgeving met betrekking tot die aandelen of een of meer daarvan is verstrekt
door hun houder of andere persoon die belanghebbende lijkt te zijn bij de aandelen die het
onderwerp zijn van de kennisgeving van beperkingen, vernietigt de Vennootschap, binnen
zeven dagen, de kennisgeving van beperkingen. De Vennootschap mag op elk door haar
gewenst moment een kennisgeving van beperkingen intrekken of aandelen daarvan uitsluiten.
De Vennootschap is verplicht om een kennisgeving van beperkingen binnen zeven dagen na
ontvangst van een schriftelijke kennisgeving dat de betreffende aandelen zijn overgedragen op
grond van een verkoop “at arm’s length” in te trekken.
(C) Indien een kennisgeving van beperkingen wordt ingetrokken of geen gevolgen meer heeft
met betrekking tot aandelen, worden de op die aandelen betrekking hebbende gelden die
waren achtergehouden vanwege die kennisgeving zonder rente uitbetaald aan de persoon die
zonder die kennisgeving gerechtigd zou zijn tot die gelden of zoals hij bepaalt.
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(D) Nieuwe aandelen in de Vennootschap die zijn uitgegeven uit hoofde van aandelen die
onderworpen zijn aan een kennisgeving van beperkingen zijn ook onderworpen aan de
kennisgeving van beperkingen, en de Bestuurders mogen een recht op toewijzing van de
nieuwe aandelen onderwerpen aan beperkingen die overeenkomen met die welke voor die
aandelen gelden vanwege de kennisgeving van beperkingen bij uitgifte van dergelijke
aandelen.
(E) Een houder van aandelen die een kennisgeving van beperkingen heeft ontvangen, mag de
Vennootschap op elk moment verzoeken om een schriftelijke opgave van de reden waarom de
kennisgeving van beperkingen is verzonden, of waarom deze niet ingetrokken wordt, en de
Vennootschap moet die informatie binnen 14 dagen na ontvangst van een dergelijke
kennisgeving verstrekken.
(F) Indien de Vennootschap een wettelijke kennisgeving doet aan iemand die belanghebbende
bij een aandeel lijkt te zijn, wordt tegelijkertijd een kopie verstrekt aan de houder, maar een
verzuim of omissie om dit te doen of de niet-ontvangst van de kopie door de houder maakt die
kennisgeving niet ongeldig.
(G) Dit artikel geldt naast, en doet op geen enkele wijze afbreuk aan, de wettelijke rechten van
de Vennootschap die voortvloeien uit iemands verzuim om informatie te verstrekken die op
grond van een wettelijke kennisgeving moet worden verstrekt binnen de daarin vermelde
termijn. Voor het doel van dit artikel geldt dat een wettelijke kennisgeving de betreffende termijn
niet hoeft te vermelden en mag verlangen dat de informatie wordt verstrekt vóór de afloop van
de betreffende periode.
(H) In dit artikel:
Is een verkoop op “arm’s length” indien de Bestuurders ervan overtuigd zijn dat het een
verkoop te goeder trouw betreft van de volledige economische eigendom van de aandelen aan
een partij die niet verbonden is met de houder of met een ogenschijnlijk belanghebbende bij die
aandelen en omvat deze een verkoop door middel of op grond van de aanvaarding van een
overnamebod en een verkoop via een erkende beleggingsbeurs of andere effectenbeurs buiten
het Verenigd Koninkrijk. Met het oog hierop behoort een gelieerde persoon (binnen de definitie
van dat begrip in een insolventiewet die op de datum van aannemen van dit artikel geldt) tot de
personen die verbonden zijn met de houder of ogenschijnlijk belanghebbende bij die aandelen;
“ogenschijnlijk belanghebbende” bij aandelen betekent een persoon die genoemd wordt in een
reactie op een wettelijke kennisgeving of die anderszins bekend wordt gemaakt aan de
Vennootschap door een aandeelhouder als een dergelijke belanghebbende of die volgens een
register dat of administratie die de Vennootschap bijhoudt op grond van de
Vennootschapswetgeving een dergelijke belanghebbende is of, rekening houdend met een
reactie of het uitblijven van een reactie in het licht van een reactie op een andere wettelijke
kennisgeving en andere relevante informatie in het bezit van de Vennootschap, een persoon
waarvan de Vennootschap weet of reden heeft om aan te nemen dat hij een dergelijke
belanghebbende is of kan zijn;
“persoon met een 0,25-procentsbelang” betekent een persoon die aandelen in de
Vennootschap houdt of die volgens een register dat of administratie die de Vennootschap
bijhoudt op grond van de Vennootschapswetgeving belanghebbende is bij aandelen in de
Vennootschap die in totaal ten minste 0,25 procent in aantal of nominale waarde van de
aandelen van de Vennootschap omvatten (berekend met uitzondering van aandelen die als
treasury-aandelen worden gehouden), of van een klasse van dergelijke aandelen (berekend
met uitzondering van aandelen van die klasse die als treasury-aandelen worden gehouden), die
in uitgifte zijn op de datum van verzending van de kennisgeving van beperkingen;
“relevante periode” betekent een periode van 14 dagen na verzending van een wettelijke
kennisgeving;
“relevante beperkingen” betekent in geval van een kennisgeving van beperkingen die
verzonden is aan een persoon met een 0,25-procentsbelang dat:
(i) de aandelen aan de houder geen recht verlenen op het bijwonen of stemmen, hetzij in
persoon, hetzij bij gemachtigde, op een algemene vergadering van de Vennootschap of op een
afzonderlijke algemene vergadering van houders van een klasse aandelen in de Vennootschap
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of op het uitoefenen van een ander door het aandeelhouderschap verleend recht met
betrekking tot algemene vergaderingen;
(ii) de Bestuurders de betaling van dividenden of andere met betrekking tot de aandelen
verschuldigde gelden geheel of gedeeltelijk mogen opschorten en de houder is niet gerechtigd
om aandelen in plaats van dividend te ontvangen;
(iii) de Bestuurders mogen weigeren om een levering van een of meer aandelen die
gecertificeerde aandelen zijn te registreren, tenzij een dergelijke levering op grond van een
verkoop “op arm’s length” geschiedt;
en betekent in alle andere gevallen slechts de beperking vermeld in lid (i) van deze definitie; en
“wettelijke kennisgeving” betekent een kennisgeving die de Vennootschap op grond van de
Vennootschapswetgeving moet doen waarin bijzonderheden over belangen in aandelen of over
de identiteit van personen die belanghebbende zijn bij aandelen worden opgevraagd.

Bezwaren

80

Indien:
(A) bezwaar wordt gemaakt tegen de bevoegdheid van iemand die stemt, of
(B) stemmen zijn geteld die niet hadden moeten worden geteld of die verworpen hadden
moeten worden, of
(C) geen stemmen zijn geteld die wel hadden moeten worden geteld, dan maakt het bezwaar
of de fout de beslissing van de vergadering of verdaagde vergadering over een besluit niet
ongeldig, tenzij dit bezwaar wordt gemaakt of de fout duidelijk wordt gemaakt op de
vergadering, of, al naar gelang van toepassing, de verdaagde vergadering waarop de stem
waartegen bezwaar bestaat werd gegeven of uitgebracht of waar de fout zich voordoet. Een
bezwaar of fout wordt verwezen naar de voorzitter van de vergadering en maakt de beslissing
van de vergadering op een besluit uitsluitend ongeldig indien de voorzitter beslist dat deze het
besluit van de vergadering kan hebben beïnvloed. Het besluit van de voorzitter over dergelijke
zaken is beslissend.

GEMACHTIGDEN
Benoeming van gemachtigden

81

Een benoeming van een gemachtigde geschiedt schriftelijk met ondertekening door de
benoemende persoon of zijn naar behoren gemachtigde of wordt, indien de benoemende
persoon een rechtspersoon is, ofwel ondertekend onder haar zegel ofwel ondertekend door
een functionaris, gevolmachtigde of andere tekenbevoegde persoon. Indien een aandeelhouder
meer dan één gemachtigde benoemt en de volmachtformulieren voor de benoeming van die
gemachtigden die gemachtigden het kennelijke recht zouden geven om namens de
aandeelhouder te stemmen op een algemene vergadering voor meer aandelen dan die
welke de betreffende aandeelhouder houdt, dan is elk van die volmachtformulieren ongeldig en
is geen van de aldus benoemde gemachtigden gerechtigd om de betreffende algemene
vergadering bij te wonen of daar het woord te voeren of te stemmen.

Ontvangst van volmachten

82

(A) De benoeming van een gemachtigde moet:
(i) in geval van een benoeming in de vorm van een hard copy ten minste achtenveertig uur (of
een kortere, door de Bestuurders te bepalen tijd) vóór het tijdstip dat bepaald is voor het
houden van de vergadering of verdaagde vergadering waarop de in de benoeming genoemde
persoon voorstelt te stemmen, zijn ontvangen op het kantoor (of op een andere door de
Vennootschap voorgeschreven plaats voor de ontvangst van benoemingen van een
gemachtigde in de vorm van een hard copy) samen met (indien door de Bestuurders
verlangd) een volmacht op grond waarvan die benoeming is gedaan of een kopie van een
notarieel gewaarmerkte volmacht overeenkomstig de Powers of Attorney Act 1971 (Wet op de
volmachten 1971) of op enige andere door de Bestuurders goedgekeurde wijze en wel;
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(ii) in geval van een benoeming die gedaan wordt met een elektronisch middel, ten minste
achtenveertig uur (of zoveel eerder als de Bestuurders bepalen) vóór het tijdstip dat bepaald is
voor het houden van de vergadering of verdaagde vergadering waarop de in de benoeming
benoemde persoon voorstelt te stemmen zijn ontvangen op het door de Vennootschap
voorgeschreven adres voor de ontvangst van benoemingen van gemachtigden op elektronische
wijze. Een volmacht op grond waarvan die benoeming is gedaan of een kopie van de notarieel
gewaarmerkte volmacht overeenkomstig de Powers of Attorney Act 1971 of op enige andere
door de Bestuurders goedgekeurde wijze, moet, indien door de Bestuurders verlangd, zijn
ontvangen op dat adres of het kantoor (of een zodanige andere plaats in het Verenigd
Koninkrijk als door de Vennootschap voorgeschreven voor de ontvangst van kennisgevingen);
(iii) in geval van een schriftelijke stemming die meer dan achtenveertig uur nadat die verzocht
is, wordt gehouden, ten minste vierentwintig uur (of zo veel eerder als de Bestuurders bepalen)
vóór het tijdstip voor het houden van de schriftelijke stemming zijn ontvangen;
(iv) in geval van een schriftelijke stemming die na het sluiten van een vergadering of verdaagde
vergadering wordt gehouden, maar niet later dan achtenveertig uur nadat die stemming was
verzocht, vóór het einde van de vergadering waarop deze werd verzocht zijn ontvangen zoals
hierboven genoemd (of zo veel later als het bestuur bepaalt),
en een benoeming van een gevolmachtigde op een wijze, of waarvoor de volmacht of kopie
daarvan, niet is toegestaan door deze statuten is ongeldig. Wanneer twee of meer geldige
maar verschillende benoemingen van een gemachtigde worden ontvangen met betrekking tot
hetzelfde aandeel voor gebruik bij dezelfde vergadering of schriftelijke stemming, wordt de als
laatste ontvangen benoeming (ongeacht de datum daarvan of de datum van ondertekening
daarvan) aangemerkt als vervanging en intrekking van de andere ten aanzien van dat aandeel;
indien de Vennootschap niet kan vaststellen welke als laatste is ontvangen, worden zij geen
van alle als geldig aangemerkt met betrekking tot dat aandeel. De benoeming van een
gemachtigde belet niet dat een aandeelhouder de betreffende vergadering bijwoont of tijdens
de schriftelijke stemming stemt. Het verhandelde op een algemene vergadering wordt niet
ongeldig wanneer een benoeming van een gemachtigde voor die vergadering in elektronische
vorm wordt verzonden zoals bepaald in deze statuten maar, vanwege een technisch probleem,
niet door de ontvanger kan worden gelezen.
(B) De Bestuurders mogen naar eigen goeddunken bepalen dat bij de berekening van de in dit
artikel genoemde periodes geen rekening wordt gehouden met een deel van een dag die geen
werkdag is.

Maximale geldigheidsduur van volmacht

83 Geen enkele benoeming van een gemachtigde is nog geldig nadat er sinds de datum van de
ontvangst daarvan twaalf maanden zijn verstreken. De benoeming van een gemachtigde belet
een aandeelhouder niet om de betreffende vergadering in persoon bij te wonen of in persoon te
stemmen bij de stemming.

Vorm van volmacht

84 De benoeming van een gemachtigde geschiedt in een gebruikelijke vorm of in een andere, door
de Bestuurders goed te keuren vorm en de Bestuurders mogen, indien zij dit wenselijk achten,
maar onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving, met de oproeping tot een
vergadering volmachtformulieren meesturen voor gebruik op de vergadering. De benoeming van
een gemachtigde wordt geacht de bevoegdheid te verlenen tot het verzoeken van een schriftelijke
stemming of deelnemen aan een verzoek tot een schriftelijke stemming en tot het stemmen op
een wijziging van een besluit dat wordt voorgelegd aan de vergadering waarvoor de volmacht
wordt gegeven zoals de gemachtigde goeddunkt. De benoeming van een gemachtigde is, tenzij
daarin anders wordt bepaald, ook geldig voor een verdaging van de vergadering op dezelfde
wijze als voor de vergadering waarop deze betrekking heeft.

Eindigen van volmacht

85 Een uitgebrachte stem of schriftelijke stemming die verzocht wordt door een gemachtigde of de
naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van een rechtspersoon is geldig, ondanks het eerder
eindigen (door overlijden, herroeping of anderszins) van de bevoegdheid van de persoon die
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stemt of een schriftelijke stemming verzoekt, tenzij de Vennootschap een schriftelijke
kennisgeving van dat eindigen heeft ontvangen op het kantoor (of een andere plaats of ander
adres zoals voorgeschreven door de Vennootschap voor de ontvangst van benoemingen van een
gemachtigde in de kennisgeving), en wel uiterlijk op het laatste tijdstip waarop een benoeming
van een gemachtigde moest zijn ontvangen om geldig te kunnen zijn voor gebruik op de
vergadering of voor het houden van de schriftelijke stemming waarop de stem werd uitgebracht of
de schriftelijke stemming plaatsvond.

BENOEMING, AFTREDEN EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Aantal Bestuurders

86 Tenzij anders bepaald bij gewoon besluit van de Vennootschap, is het aantal Bestuurders
minimaal zes en maximaal dertig.

Vereiste om aandelen te houden

87 Er geldt voor een Bestuurder geen eis om aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te
houden.

Bevoegdheid voor Bestuurders om tussentijdse vacatures te vullen of aanvullende
Bestuurders te benoemen

88 Onverminderd de bepalingen van artikel 121, zijn de Bestuurders bevoegd om van tijd tot tijd en
op enig moment iemand anders als Bestuurder te benoemen, hetzij om een tussentijdse vacature
te vullen, hetzij als aanvulling op het Bestuur, maar zodanig dat het totale aantal Bestuurders op
geen enkel moment hoger is dan het maximumaantal dat is vastgesteld bij of overeenkomstig de
bepalingen van deze statuten.

Aftreden van Bestuurders

89 Op elke jaarlijkse algemene vergadering treden alle Bestuurders af, welk aftreden ingaat op het
tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap of de daarmee
overeenkomende jaarlijkse algemene vergadering van Unilever N.V. (afhankelijk van welke
vergadering later sluit). Indien de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap en de
jaarlijkse algemene vergadering van Unilever N.V. op hetzelfde tijdstip sluiten, gaat dat aftreden in
ten tijde van het sluiten van die vergaderingen.

Vergadering om vacatures te vullen

90

De Vennootschap mag op elke jaarlijkse algemene vergadering waarop Bestuurders aftreden
de vrijgekomen positie vullen door eenzelfde aantal verkiesbare personen tot Bestuurders te
benoemen. De Vennootschap mag ook in algemene vergadering zoals hiervoor genoemd een
verkiesbare persoon als Bestuurder benoemen, hetzij om een tussentijdse vacature op te
vullen, hetzij als aanvulling op het bestaande Bestuur, maar zodanig dat het totale aantal
Bestuurders nimmer hoger is dan het maximumaantal dat door of overeenkomstig deze
statuten is vastgesteld.

Personen die verkiesbaar zijn als Bestuurders

91

Niemand is verkiesbaar als Bestuurder, tenzij:
(A) hij door het bestuur is aanbevolen; of
(B) een besluit tot benoeming van die persoon als Bestuurder is verzocht door een of meer
aandeelhouders overeenkomstig de Vennootschapswetgeving en de te voor te dragen persoon
schriftelijk heeft bevestigd dat hij de voordracht aanvaardt en bereid is om een voordracht tot
benoeming als lid van het bestuur van Unilever N.V. te accepteren.
Waar een besluit tot benoeming van een persoon als Bestuurder wordt genomen op een
algemene vergadering van de Vennootschap, wordt die benoeming niet van kracht, tenzij of
totdat een besluit tot benoeming van een dergelijke persoon als Bestuurder van Unilever N.V. is
of wordt genomen op de corresponderende algemene vergadering van Unilever N.V. of op een
verdaging daarvan
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(en indien een dergelijk besluit niet is of wordt genomen, kan een dergelijke benoeming niet
van kracht worden).
De corresponderende algemene vergadering van Unilever N.V. betekent de algemene
vergadering van Unilever N.V. die in tijd het dichtstbij ligt of die tegelijkertijd met de
betreffende algemene vergadering van de Vennootschap plaatsvindt.

Bepalingen bij ontbreken verkiesbare personen

92

Indien er op de jaarlijkse algemene vergadering in enig jaar geen personen zijn die verkiesbaar
zijn als Bestuurders overeenkomstig artikel 91 of indien het aantal aldus verkiesbare personen
lager is dan het minimumaantal dat alsdan geldt op grond van artikel 86, dan worden de
aftredende Bestuurders (anders dan die welke verkiesbaar zijn voor herbenoeming op grond
van artikel 91) of zo veel van hen als bereid zijn zichzelf aan te bieden voor herverkiezing
geacht op grond van artikel 91 herverkiesbaar te zijn als Bestuurders of Bestuurder voor het
daarop volgende jaar.

Bepalingen in geval onvoldoende verkiesbare personen worden verkozen

93

(A) Indien op de jaarlijkse algemene vergadering in enig jaar een of meer besluiten voor de
verkiezing of herverkiezing van de personen die verkiesbaar of herverkiesbaar zijn als
Bestuurders voor het daarop volgende jaar worden voorgelegd aan de vergadering en niet
worden aangenomen, zodanig dat het aantal verkozen of herverkozen Bestuurders lager is dan
het minimumaantal Bestuurders dat op dat moment op grond van artikel 86 geldt, dan worden
al dergelijke verkiesbare personen die bij aanvang van de jaarlijkse algemene vergadering
Bestuurders zijn en die voor herverkiezing opgaan geacht te zijn herverkozen als Bestuurders
en blijven zij in functie, maar zodanig dat dergelijke Bestuurders alleen kunnen handelen om
algemene vergaderingen van de Vennootschap bijeen te roepen en taken kunnen uitvoeren die
essentieel zijn om de Vennootschap als going concern in stand te houden, maar niet voor enig
ander doel.
(B) Dergelijke Bestuurders roepen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de in artikel 93(A)
bedoelde jaarlijkse algemene vergadering een algemene vergadering bijeen, waarop alle
Bestuurders aftreden. Voor zover de in artikel 93(A) voorziene omstandigheden zich voordoen
met betrekking tot een op grond van dit artikel 93(B) bijeengeroepen vergadering geldt dat de
bepalingen van dit artikel 93 ook van toepassing zijn op die algemene vergadering en, indien
relevant, een daarop volgende algemene vergadering of vergaderingen.

Bevoegdheid tot ontslag van Bestuurder bij buitengewoon besluit

94

Naast een door de Vennootschapswetgeving verleende ontslagbevoegdheid, mag de
Vennootschap een Bestuurder bij buitengewoon besluit ontslaan vóór het verstrijken van de
termijn waarvoor hij benoemd was.

Diskwalificatie van Bestuurders

95

Onverminderd de bepalingen voor aftreden die anderszins in deze statuten vervat zijn, houdt
een Bestuurder op om bestuurder te zijn wanneer:
(A) hij ontslag neemt middels een schriftelijke kennisgeving die wordt bezorgd aan of
ontvangen op het kantoor of die wordt ingediend op een vergadering van de Bestuurders, of
(B) hij een geestesziekte of fysieke aandoening heeft of heeft gehad en de Bestuurders
besluiten dat hij niet langer in functie is, of
(C) hij zonder toestemming van de Bestuurders afwezig is bij vergaderingen van de
Bestuurders (ongeacht of een door hem benoemde Vervangende Bestuurder deze bijwoont)
gedurende zes achtereenvolgende maanden en de Bestuurders besluiten dat hij niet langer in
functie is, of
(D) hij failliet wordt verklaard of een regeling treft met zijn crediteuren in het algemeen, of
(E) het voor hem wettelijk verboden is om Bestuurder te zijn, of
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(F) hij ophoudt om Bestuurder te zijn op grond van de Vennootschapswetgeving of hij wordt
ontslagen uit zijn functie op grond van deze statuten.
In dit artikel omvatten verwijzingen naar schriftelijk het gebruik van communicatie met
elektronische middelen.

Vervangende Bestuurders

96

(A) Elke Bestuurder is bevoegd een andere Bestuurder te benoemen als zijn vervanger en mag
naar eigen goeddunken een aldus benoemde Vervangende Bestuurder ontslaan als zijn
vervanger. Een benoeming of ontslag van een Vervangende Bestuurder geschiedt door een
schriftelijke kennisgeving die ondertekend is door de benoemende persoon en die afgeleverd is
bij of ontvangen is op het kantoor of gedaan is op een vergadering van de Bestuurders, of op
een andere door de Bestuurders goedgekeurde wijze. Indien degene die hem benoemd heeft
dit verzoekt, is de Vervangende Bestuurder gerechtigd om oproepingen te ontvangen voor alle
vergaderingen van commissies van Bestuurders waarvan degene die hem benoemde lid is. Hij
heeft ook het recht om vergaderingen waarop de Bestuurder die hem benoemde niet
persoonlijk aanwezig is bij te wonen en daar te stemmen en om in die vergadering alle functies,
bevoegdheden en taken van de Bestuurder die hem heeft benoemd uit te oefenen en te
vervullen als Bestuurder.
(B) Elke persoon die als Vervangende Bestuurder optreedt, is in alle opzichten onderworpen
(behoudens voor wat betreft de bevoegdheid tot benoeming van een vervanger en bezoldiging)
aan de bepalingen van deze statuten inzake Bestuurders en is alleen verantwoordelijk jegens
de Vennootschap voor zijn handelingen en verzuimen en wordt niet geacht de
vertegenwoordiger van of voor de Bestuurder die hem benoemde te zijn. Aan een
Vervangende Bestuurder mogen kosten worden betaald en een Vervangende Bestuurder
heeft recht op schadeloosstelling door de Vennootschap als Bestuurder, maar is niet gerechtigd
om van de Vennootschap een honorarium te ontvangen in zijn hoedanigheid als Vervangende
Bestuurder.
(C) Elke persoon die als Vervangende Bestuurder optreedt, heeft één stem voor elke
Bestuurder voor wie hij als vervanger optreedt, naast zijn eigen stem als Bestuurder. De
ondertekening door een Vervangende Bestuurder van een schriftelijk besluit van de
Bestuurders of een commissie van de Bestuurders is, tenzij de kennisgeving van zijn
benoeming anders bepaalt, even effectief als de ondertekening door degene die hem heeft
benoemd.
(D) een Vervangende Bestuurder houdt ipso facto op Vervangende Bestuurder te zijn, indien
degene die hem benoemd heeft om enige reden ophoudt Bestuurder te zijn, met dien
verstande dat indien een Bestuurder op een vergadering aftreedt, maar wordt herverkozen of
geacht wordt te zijn herverkozen op dezelfde vergadering, een door hem gedane benoeming
op grond van dit artikel die onmiddellijk voorafgaand aan zijn aftreden van kracht was, van
kracht blijft alsof hij niet was afgetreden.
In dit artikel omvatten verwijzingen naar schriftelijk het gebruik van communicatie met
elektronische middelen.

Uitvoerende Bestuurders

97

De Bestuurders mogen van tijd tot tijd uit hun midden een of meer personen benoemen om een
uitvoerende functie te bekleden bij de Vennootschap (waaronder die van Chief Executive
Officer) gedurende de periode (behoudens de bepalingen van de Vennootschapswetgeving) en
op de andere voorwaarden die de Bestuurders mogen bepalen en kunnen een aldus gedane
benoeming intrekken of beëindigen. Een benoeming van een Bestuurder in een uitvoerende
functie eindigt, wanneer hij ophoudt Bestuurder van de Vennootschap te zijn. Een aldus
benoemde Bestuurder ontvangt een door de Bestuurders te bepalen bezoldiging (bij wijze van
salaris, provisie, winstdeling of anderszins), en hetzij naast, hetzij in plaats van zijn bezoldiging
als Bestuurder.
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Niet-Uitvoerende Bestuurders

98

De Bestuurders die geen uitvoerende functie bij de Vennootschap bekleden op grond van
artikel 97 zijn verplicht, bij de uitvoering van hun taken en verplichtingen als Bestuurders,
rekening te houden met de aard van hun rol als dergelijke niet-uitvoerende bestuurders (onder
erkenning van het feit dat, waar van toepassing, dit geen dagelijkse betrokkenheid, maar een
periodieke en toezichthoudende rol betreft) en als onderdeel van hun rol zullen zij helpen met
het ontwikkelen van de strategie en toezicht op de prestaties van de Vennootschap en het
management.

BEZOLDIGING EN KOSTEN BESTUURDERS
Bezoldiging Bestuurders

99

Elke Bestuurder ontvangt een bezoldiging op het niveau dat van tijd tot tijd door de Bestuurders
kan worden bepaald, met dien verstande dat het totaal van alle aldus aan Bestuurders betaalde
bezoldigingen (met uitzondering van bedragen die verschuldigd zijn op grond van andere
bepalingen van deze statuten) niet hoger mag zijn dan £2.000.000 per jaar (of het equivalent
daarvan in een andere valuta op basis van de door de Bestuurders te bepalen wisselkoersen)
of een zodanig hoger bedrag als van tijd tot tijd kan worden bepaald bij gewoon besluit van de
Vennootschap.

Extra bezoldiging

100

Aan een Bestuurder die op verzoek naar het buitenland gaat of in het buitenland woont voor
doeleinden van de Vennootschap of die diensten verleent die naar het oordeel van de
Bestuurders verder gaan dan de normale taken van een Bestuurder mag een zodanige extra
bezoldiging worden betaald (bij wijze van salaris, provisie, winstdeling of anderszins) als de
Bestuurders mogen bepalen, naast een bezoldiging waarin wordt voorzien door of op grond
van een ander artikel.

Kosten

101

Elke Bestuurder kan een vergoeding ontvangen voor zijn redelijke reiskosten, hotelkosten en
incidentele kosten van het bijwonen en terugkeren van vergaderingen van de Bestuurders of
commissies van de Bestuurders of algemene vergaderingen van de Vennootschap of een
andere vergadering die hij als Bestuurder mag bijwonen en ontvangt een vergoeding van alle
kosten die hij naar behoren en redelijkerwijs heeft gemaakt bij het verrichten van de activiteiten
van de Vennootschap of de uitvoering van zijn taken als Bestuurder.

BELANGENCONFLICTEN VAN BESTUURDERS
Belangenconflict die goedkeuring bestuur vereist

102

(A) De Bestuurders mogen, onverminderd de quorum- en stemvereisten zoals vermeld in dit
artikel, goedkeuring geven voor een kwestie die anders zou betekenen dat een Bestuurder zijn
plicht op grond van de Vennootschapswetgeving zou schenden om belangenconflicten te
vermijden (“Conflict”).
(B) Een Bestuurder die goedkeuring vraagt met betrekking tot een Conflict moet aan de
Bestuurders de aard en omvang van zijn belang bij een Conflict melden, zodra dat
redelijkerwijs mogelijk is. De Bestuurder moet de Bestuurders voorzien van de
bijzonderheden over de betreffende kwestie die de Bestuurders nodig hebben om te
besluiten hoe zij met het Conflict zullen omgaan, samen met eventuele aanvullende
informatie die de Bestuurders kunnen verlangen.
(C) Een Bestuurder (met inbegrip van de Bestuurder in kwestie) mag voorstellen dat de
betreffende Bestuurder wordt gemachtigd met betrekking tot een kwestie die onderwerp is van
een Conflict. Een dergelijk voorstel en een door de Bestuurders toegekende bevoegdheid
worden op dezelfde wijze uitgevoerd als elke andere kwestie die mag worden voorgesteld en
waarover mag worden besloten door de Bestuurders op grond van de bepalingen van deze
statuten, behoudens dat:
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(i) de betreffende Bestuurder en een andere Bestuurder met een soortgelijk belang niet
meetellen voor het quorum en niet mogen stemmen op een besluit waarbij die bevoegdheid
wordt toegekend; en
(ii) de betreffende Bestuurder en een andere Bestuurder met een soortgelijk belang, indien de
andere Bestuurders dit besluiten, mogen worden uitgesloten van een bestuursvergadering
terwijl het Conflict wordt overwogen.
(D) Wanneer de Bestuurders bevoegdheid toekennen met betrekking tot een Conflict, of indien
een van de in artikel 103(B) bedoelde situaties van toepassing is op een Bestuurder
(“Relevante Situatie”):
(i) mogen de Bestuurders (op het betreffende tijdstip of later) (a) verlangen dat de betreffende
Bestuurder wordt uitgesloten van de ontvangst van informatie, deelname aan gesprekken en/of
het nemen van besluiten (hetzij op vergaderingen van de Bestuurders, hetzij anderszins) met
betrekking tot het Conflict of de Relevante Situatie; en (b) andere, door de Bestuurders te
bepalen voorwaarden opleggen aan de betreffende Bestuurder met het oog op het omgaan met
het Conflict of de Relevante Situatie;
(ii) is de betreffende Bestuurder verplicht zich te gedragen overeenkomstig eventuele
voorwaarden die de Bestuurders met betrekking tot het Conflict of de Relevante Situatie
hebben opgelegd;
(iii) mogen de Bestuurders bepalen dat waar de betreffende Bestuurder (anders dan via zijn
positie als Bestuurder van de Vennootschap) informatie ontvangt die vertrouwelijk is voor een
derde, de Bestuurder niet verplicht is die informatie aan de Vennootschap bekend te maken of
de informatie te gebruiken of toe te passen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap,
wanneer dit zou neerkomen op een schending van die vertrouwelijkheid;
(iv) worden de voorwaarden van de bevoegdheid schriftelijk vastgelegd (maar de bevoegdheid
geldt ongeacht of de voorwaarden aldus worden vastgelegd); en
(v) mogen de Bestuurders een dergelijke bevoegdheid te allen tijde intrekken of wijzigen, maar
dit zal niet van invloed zijn op iets wat de betreffende Bestuurder vóór die herroeping
overeenkomstig de voorwaarden van die bevoegdheid heeft gedaan.

Andere belangenconflicten

103

(A) Indien een Bestuurder op enigerlei wijze direct of indirect belang heeft bij een voorgenomen
contract met de Vennootschap of een door de Vennootschap aangegaan contract, moet hij de
aard en omvang van dat belang melden aan de Bestuurders overeenkomstig de
Vennootschapswetgeving.
(B) Op voorwaarde dat hij zijn belang heeft gemeld overeenkomstig lid (A), mag een
Bestuurder:
(i) partij zijn of op andere wijze een belang hebben bij een contract met de Vennootschap of
waarbij de Vennootschap direct of indirect belang heeft;
(ii) een andere functie of positie met financieel voordeel bekleden bij de Vennootschap (behalve
die van accountant) in verband met zijn functie als Bestuurder gedurende de periode en op de
voorwaarden, waaronder voorwaarden inzake de bezoldiging, die de Bestuurders bepalen;
(iii) zelf handelen of via een firma waaraan hij in een professionele hoedanigheid voor de
Vennootschap is verbonden of een andere Vennootschap waarbij de Vennootschap
belanghebbende kan zijn (anders dan als accountant);
(iv) bestuurder of een andere functionaris zijn of worden van, of in dienst zijn van of anderszins
belanghebbende zijn bij een holdingvennootschap of dochtervennootschap van de
Vennootschap of een andere Vennootschap waarbij de Vennootschap belanghebbende kan
zijn; en
(v) bestuurder zijn of worden van een andere vennootschap waarbij de Vennootschap geen
belanghebbende is en die redelijkerwijs niet geacht kan worden om aanleiding te geven tot een
tegenstrijdig belang ten tijde van zijn benoeming als bestuurder van die andere vennootschap.

148

Voordelen

104

Een Bestuurder is niet verplicht, vanwege zijn functie of de daardoor ontstane fiduciaire relatie,
om jegens de Vennootschap of aandeelhouders verantwoording af te leggen voor een
bezoldiging, winst of ander voordeel die/dat gerealiseerd is omdat hij een soort belang heeft dat
is toegestaan op grond van Artikel 102(A) of is toegestaan op grond van Artikel 103(B) en geen
enkel contract kan worden vernietigd op de grond dat een Bestuurder het soort belang heeft
dat is toegestaan op grond van Artikel 102(A) of is toegestaan op grond van Artikel 103(B).

Quorum- en stemvereisten

105

(A) Een Bestuurder mag niet stemmen over of worden meegeteld voor het quorum met
betrekking tot een besluit van de Bestuurders inzake zijn eigen benoeming, of de afwikkeling of
wijziging van de voorwaarden voor of de beëindiging van zijn eigen benoeming, als houder van
een functie of positie met financiële voordelen bij de Vennootschap of een andere
vennootschap waarbij de Vennootschap belanghebbende is.
(B) Wanneer voorstellen worden overwogen inzake de benoeming, of de afwikkeling of
wijziging van de voorwaarden voor of de beëindiging van de benoeming van twee of meer
Bestuurders op functies of posities met financiële voordelen bij de Vennootschap of een andere
vennootschap waarbij de Vennootschap belanghebbende is, mag voor elke Bestuurder een
afzonderlijk besluit worden voorgelegd en in dat geval is elk van de betrokken Bestuurders
gerechtigd om te stemmen over en te worden meegeteld voor het quorum met betrekking tot
elk besluit, tenzij het zijn eigen benoeming of de afwikkeling of wijziging van de voorwaarden
voor of de beëindiging van zijn eigen benoeming betreft, of de benoeming van een andere
Bestuurder in een functie of positie met financieel voordeel bij een vennootschap waarbij de
Vennootschap belanghebbende is en de Bestuurder die wil stemmen of worden meegeteld in
het quorum daar een Relevant Belang bij heeft.
(C) Een Bestuurder mag niet stemmen over of worden meegeteld voor het quorum met
betrekking tot een besluit van de Bestuurders met betrekking tot een contract waarbij hij
belanghebbende is, en, indien hij dit doet, wordt zijn stem niet geteld, maar dit verbod is niet
van toepassing op een besluit wanneer dat belang redelijkerwijs niet kan worden geacht om
aanleiding te geven tot een belangenconflict of wanneer dat belang uitsluitend voortvloeit uit
een of meer van de volgende zaken:
(i) het aan hem geven of stellen van een garantie, vrijwaring of zekerheid met betrekking tot
geleend geld of verplichtingen die zijn aangegaan door hem of door iemand anders op verzoek
of ten gunste van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen;
(ii) het aan een derde geven of stellen van een garantie, vrijwaring of zekerheid met betrekking
tot een schuld of verplichtingen die zijn aangegaan door hem of iemand anders op verzoek of
ten gunste van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen, waarvoor hijzelf
geheel of gedeeltelijk de verantwoordelijkheid heeft aanvaard op grond van een garantie of
vrijwaring of door het stellen van zekerheid;
(iii) het aan hem geven van enige andere vrijwaring, wanneer ook aan alle andere Bestuurders
vrijwaringen worden aangeboden op praktisch dezelfde voorwaarden;
(iv) de financiering door de Vennootschap van zijn kosten voor het voeren van verweer of het
ondernemen van iets door de Vennootschap om het maken van dergelijke kosten voor hem te
kunnen voorkomen, wanneer aan alle andere Bestuurders praktische dezelfde regelingen
worden aangeboden;
(v) wanneer de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen effecten aanbiedt, in
welk aanbod de Bestuurder gerechtigd is of kan zijn tot deelname als houder van effecten of in
de (onder-)plaatsing waarvan de Bestuurder zal deelnemen;
(vi) een contract waarbij hij belanghebbende is uit hoofde van zijn belang in aandelen of
schuldpapieren of andere effecten van de Vennootschap of vanwege enig ander belang bij of
via de Vennootschap;
(vii) een contract inzake een andere vennootschap (anders dan een vennootschap waarbij de
Bestuurder een Relevant Belang heeft) waarbij hij direct of indirect belanghebbende is, als
functionaris, aandeelhouder, crediteur of in welke andere hoedanigheid ook;
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(viii) een contract inzake de instelling, vaststelling, wijziging of werking van een pensioenfonds,
pensioenregeling of soortgelijke regeling, of regeling voor uitkeringen bij pensionering,
overlijden of arbeidsongeschiktheid of werknemersaandelenplan met betrekking tot zowel
Bestuurders als werknemers van de Vennootschap of van een van haar dochterbedrijven en
dat/die als zodanig met betrekking tot een Bestuurder geen privilege of voordeel toekent dat
niet aan de werknemers waarop het fonds of de regeling betrekking heeft toekent;
(ix) een contract ten behoeve van de werknemers van de Vennootschap of van een van haar
dochterbedrijven op grond waarvan hij op soortgelijke wijze profiteert als de werknemers en dat
als zodanig aan de Bestuurder geen privilege of voordeel toekent dat niet aan de werknemers
waarop het contract betrekking wordt toegekend; en
(x) een contract voor de aankoop of instandhouding van een verzekering tegen
aansprakelijkheid voor, of ten behoeve van, een Bestuurder of Bestuurders of voor, of ten
behoeve van, personen waartoe Bestuurders behoren.
(D) Een Vennootschap wordt geacht er één te zijn waarin een Bestuurder een Relevant Belang
heeft indien en zo lang (maar uitsluitend indien en zo lang) hij naar eigen weten (direct of
indirect) houder of economisch eigenaar is van één procent of meer van een klasse van het
aandelenkapitaal van die Vennootschap (berekend exclusief aandelen van die klasse in die
vennootschap die als treasury-aandelen worden gehouden) of van de voor de aandeelhouders
van die Vennootschap beschikbare stemrechten. Met betrekking tot een vervangende
bestuurder wordt een belang van degene die hem heeft benoemd aangemerkt als belang
van de vervangende bestuurder, onverminderd een eventueel belang dat de vervangende
bestuurder anderszins heeft.
(E) Wanneer een Vennootschap waarbij een Bestuurder een Relevant Belang heeft, belang
heeft bij een contract, wordt hij ook geacht belanghebbende bij dat contract te zijn.
(F) Indien bij een vergadering van de Bestuurders een kwestie aan de orde komt met
betrekking tot het belang van een Bestuurder (anders dan de voorzitter van de vergadering) bij
een contract en of dat waarschijnlijk aanleiding zal geven tot een belangenconflict, of met
betrekking tot het recht van een Bestuurder (anders dan de voorzitter van de vergadering) om
te stemmen of te worden meegeteld voor het quorum, en de kwestie niet wordt opgelost
doordat hij er vrijwillig mee instemt om niet te stemmen of niet te worden meegeteld in het
quorum, wordt de kwestie voorgelegd aan de voorzitter van de vergadering en zijn beslissing
ten aanzien van de betreffende Bestuurder is beslissend, behoudens in een geval waarin de
aard of omvang van het belang van de Bestuurder (voor zover aan hem bekend) niet op
eerlijke wijze aan de Bestuurders medegedeeld is. Indien een kwestie aan de orde komt met
betrekking tot de voorzitter van de vergadering, wordt de kwestie beslist bij besluit van de
Bestuurders (voor welk doel de voorzitter van de vergadering wordt meegeteld voor het
quorum, maar niet over de kwestie zal stemmen) en is het besluit beslissend, behalve in een
geval waarin de aard of omvang van het belang van de voorzitter van de vergadering (voor
zover aan hem bekend) niet op eerlijke wijze aan de Bestuurders bekend gemaakt is.
(G) Onverminderd deze statuten, mogen de Bestuurders een stemvolmacht die verleend wordt
door de aandelen in een andere vennootschap die de Vennootschap houdt of bezit of een
bevoegdheid tot benoeming in alle opzichten uitoefenen zoals het hen goeddunkt, waaronder
het uitoefenen van de stemvolmacht of volmacht tot benoeming ten behoeve van de
benoeming van de Bestuurders of een van hen als bestuurders of functionarissen van die
andere vennootschap, of ten behoeve van de betaling van een bezoldiging aan de Bestuurders
of functionarissen van die andere Vennootschap. Onverminderd deze statuten, mag een
Bestuurder ook stemmen op en worden meegeteld bij het quorum met betrekking tot dergelijke
zaken.

Algemeen

106

(A) Verwijzingen in artikelen 102-105 en in dit artikel naar:
(i) een contract omvatten verwijzingen naar een voorgenomen contract en naar een transactie
of regeling of voorgenomen transactie of regeling, ongeacht of dit een contract vormt; en
(ii) omvat een belangenconflict tegenstrijdige belangen en conflicterende plichten.
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(B) De Vennootschap mag bij gewoon besluit de bepalingen van artikelen 102-105 opschorten
of in enige mate versoepelen of een contract waarvoor de vereiste bevoegdheid ontbrak
bekrachtigen vanwege strijd met die artikelen.

BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN DE BESTUURDERS
Algemene bevoegdheden van de Vennootschap die toekomen aan Bestuurders

107

Onverminderd het bepaalde in de Vennootschapswetgeving en deze statuten en eventuele
instructies die de Vennootschap in algemene vergadering bij buitengewoon besluit geeft, wordt
de onderneming van de Vennootschap bestuurd door de Bestuurders, die alle bevoegdheden
van de Vennootschap mogen uitoefenen, ongeacht of die betrekking hebben op het bestuur
van de onderneming van de Vennootschap. De wijziging van deze statuten of het nemen van
een buitengewoon besluit maakt een eerdere handeling van de Bestuurders die geldig zou zijn
geweest zonder die wijziging of zonder dat besluit, niet ongeldig. De door dit artikel toegekende
bevoegdheden worden niet beperkt door bijzondere bevoegdheden die door een ander artikel
aan de Bestuurders worden toegekend.

Vorming van lokale besturen

108

De Bestuurders mogen lokale of divisiebesturen of bureaus vormen voor het regelen van de
zaken van de Vennootschap, hetzij in het Verenigd Koninkrijk, hetzij elders, en personen
benoemen om leden van die lokale of divisiebesturen of managers of agenten te zijn, en hun
bezoldiging vaststellen. De Bestuurders mogen aan een lokaal of divisiebestuur, manager of
agent de bevoegdheden en beslissingsvrijheid toekennen die toekomen aan of kunnen worden
uitgeoefend door de Bestuurders, met de bevoegdheid tot onder-delegering, en mogen een of
meer leden van een lokaal of divisiebestuur machtigen om vacatures te vullen en te handelen,
niettegenstaande vacatures. Een benoeming of delegering op grond van dit artikel mag
plaatsvinden op de door de Bestuurders te bepalen voorwaarden en de Bestuurders mogen
een aldus benoemde persoon ontslaan en de delegering intrekken of wijzigen, maar niemand
die te goeder trouw en zonder kennisgeving van de intrekking of wijziging handelt, zal hierdoor
worden getroffen.

Volmachten

109

De Bestuurders mogen, bij volmacht of anderszins, iemand als agent van de Vennootschap
benoemen op de door hen te bepalen voorwaarden (waaronder voorwaarden ten aanzien van
de bezoldiging) en aan een aldus benoemde persoon alle of een deel van de bevoegdheden en
beslissingsvrijheid delegeren die toekomen aan of kunnen worden uitgeoefend door de
Bestuurders, met inbegrip van de bevoegdheid tot onder-delegering. De Bestuurders mogen
een op grond van dit artikel benoemde persoon ontslaan en de delegering intrekken of
wijzigen, maar niemand die te goeder trouw en zonder kennisgeving van de intrekking of
wijziging handelt, zal hierdoor worden getroffen.

Delegatie aan individuele Bestuurders

110

De Bestuurders mogen de bevoegdheden en beslissingsvrijheid die toekomen aan of kunnen
worden uitgeoefend door hen geheel of gedeeltelijk toevertrouwen en verlenen aan een
Bestuurder op de door hen te bepalen voorwaarden en met de beperkingen die zij wenselijk
achten, en hetzij naast, of met uitsluiting van, hun eigen bevoegdheden en beslissingsvrijheid
en deze van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen, maar niemand die te goeder
trouw en zonder kennisgeving van de intrekking of wijziging handelt, zal hierdoor worden
getroffen.

Registers

111

Onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving, mag de Vennootschap een
overzees of lokaal of ander register aanhouden in elke plaats, en de Bestuurders mogen regels
inzake het bijhouden van het register vaststellen en wijzigen zoals hen goeddunkt.

151

Bevoegdheid om geld te lenen en zekerheid te stellen

112

(A) De Bestuurders mogen alle bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen om geld te
lenen en haar onderneming, bezittingen en niet-opgevraagd kapitaal te verhypothekeren of te
bezwaren en om schuldpapieren en andere effecten uit te geven, maar dienen de Leningen
van de Vennootschap te beperken en alle stemrechten en andere rechten of controlerende
bevoegdheden uitoefenen die de Vennootschap kan uitoefenen met betrekking tot haar
dochtermaatschappijen om ervoor te zorgen dat Leningen nooit zonder de voorafgaande
goedkeuring van een gewoon besluit van de Vennootschap in algemene vergadering meer
bedragen dan drie keer het Relevante Aandeel in het Aangepaste Kapitaal en de Reserves van
de Unilever Groep.
(B) Voor de doeleinden van dit artikel
(i) betekent “Leningen” de totale hoofdsom die op enig moment nog uitstaat van alle leningen
van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen, waarvoor al dan niet zekerheid is
gesteld, maar met uitzondering van:
(a) leningen door de Vennootschap van een dochtermaatschappij,
(b) leningen door een dochtermaatschappij van een andere dochtermaatschappij of van de
Vennootschap,
(c) leningen van een dochtermaatschappij in haar hoedanigheid als trustee van een
pensioenfonds of ander fonds ten behoeve van werknemers,
(d) leningen van een Vennootschap die vervolgens dochtermaatschappij wordt tijdens een
periode van twaalf maanden vanaf de datum waarop zij dochtermaatschappij wordt en nadat
daarvan een bedrag is afgetrokken dat gelijk is aan:
e) de hoofdsom van eventuele obligaties, waarvoor al dan niet zekerheid is gesteld, die zijn
uitgegeven door de Vennootschap of een dochtermaatschappij waarvan de opbrengsten
bedoeld zijn voor gebruik binnen zes kalendermaanden ter terugbetaling van andere alsdan
uitstaande leningen van de Vennootschap of die dochtermaatschappij, en
(f) alle kasdeposito’s, depositobewijzen en effecten van overheden en bedrijven en soortgelijke
instrumenten in het bezit van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen,
(ii) Aangepast Kapitaal en Reserves betekent het totaal voor de Unilever Groep van:
(a) het bedrag dat gestort of als gestort gecrediteerd is op het uitgegeven aandelenkapitaal van
de Vennootschap en Unilever N.V.,
(b) de bedragen op de creditzijde van de kapitaal- en winstreserves, waaronder de
agiorekening en ingehouden winsten, en
(c) de bedragen die geboekt staan als toegerekend aan externe belangen zoals blijkend uit de
laatst gepubliceerde, gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de Unilever Groep,
echter altijd met dien verstande dat de benodigde aanpassingen moeten worden gedaan met
betrekking tot een wijziging in het gestorte aandelenkapitaal of in de agiorekening van de
Vennootschap en/of Unilever N.V. sinds de datum van die gecontroleerde jaarrekening,
(iii) “Unilever Groep” betekent de Vennootschap, Unilever N.V. en hun dochtermaatschappijen
en dochterbedrijven.
(iv) “Relevante Aandeel” betekent de totale dividenden die van tijd tot tijd uitgekeerd moeten
worden op het Gewone aandelenkapitaal van de Vennootschap, gedeeld door de totale
dividenden die van tijd tot tijd moeten worden uitgekeerd op het Gewone aandelenkapitaal van
zowel de Vennootschap als Unilever N.V., in elk geval overeenkomstig de in artikel 3 bedoelde
Egalisatie-overeenkomst.
(C) De vaststelling door de accountants van het bedrag van Leningen en Aangepast Kapitaal
en Reserves en het Relevante Aandeel is beslissend en bindend voor alle betrokkenen en voor
het doel van hun berekening mogen de accountants alle andere aanpassingen doen die zij
raadzaam achten. Desalniettemin mogen de Bestuurders voor de doeleinden van dit artikel op
elk tijdstip afgaan op een schatting te goeder trouw van de genoemde totalen en indien de
hierin genoemde limiet onbedoeld wordt overschreden, kan het bedrag dat boven de limiet is
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geleend worden genegeerd totdat er sinds de datum waarop de Bestuurders met het ontstaan
van die situatie bekend werden 182 dagen zijn verstreken.
Geen enkele schuld die is aangegaan of zekerheid die is gesteld met betrekking tot geleend
geld of geld waarvoor zekerheid is gesteld boven de hierbij opgelegde limiet is nietig of
ineffectief, behalve in het geval van een uitdrukkelijke kennisgeving ten tijde van het aangaan
van de schuld of het stellen van de zekerheid dat de hierbij opgelegde limiet hierdoor is of
wordt overschreden.

Pensioenen

113

De Bestuurders mogen pensioenen of lijfrentes of andere uitkeringen toekennen, waaronder
uitkeringen bij overlijden, aan een persoon of aan de weduwe of afstammelingen van een
persoon met betrekking tot diensten die hij aan de Vennootschap heeft geleverd als Uitvoerend
Bestuurder of manager of in enige andere functie bij of enig ander dienstverband met de
Vennootschap, of indirect als functionaris of werknemer van een dochtermaatschappij van de
Vennootschap, ondanks dat hij Bestuurder van de Vennootschap is of kan zijn geweest en
betalingen doen als bijdrage aan verzekeringen of trusts voor die doeleinden met betrekking tot
dergelijke personen en rechten opnemen met betrekking tot dergelijke pensioenen, lijfrentes en
uitkeringen in de voorwaarden voor inschakeling van die persoon. Een Bestuurder of voormalig
Bestuurder of andere persoon is nooit rekenschap verantwoord aan de Vennootschap of
aandeelhouders voor een op grond van dit artikel geboden voordeel en de ontvangst van een
dergelijk voordeel diskwalificeert iemand niet om Bestuurder van de Vennootschap te zijn of te
worden.

Bepaling voor werknemers

114

De Bestuurders mogen bij besluit alle de door de Vennootschapswetgeving toegekende
bevoegdheden uitoefenen om een voorziening te treffen ten behoeve van personen die
werkzaam zijn of waren bij de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen in
verband met de gehele of gedeeltelijke staking of overdracht aan een persoon van de
onderneming van de Vennootschap of die dochtermaatschappij.

HANDELINGEN VAN DE BESTUURDERS
Vergaderingen van Bestuurders

115

De Bestuurders mogen bijeenkomen om zaken af te handelen en mogen hun vergaderingen
verdagen en anderszins regels stellen zoals hen goeddunkt. Een Bestuurder mag altijd, en de
Secretaris moet op verzoek van een Bestuurder, op enig moment een vergadering van de
Bestuurders bijeenroepen.

Oproeping tot vergaderingen

116

Een Bestuurder wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen tot een vergadering van de
Bestuurders, wanneer de oproeping aan hem persoonlijk wordt gedaan of mondeling wordt
gedaan of schriftelijk aan hem wordt verzonden naar zijn laatst bekende adres of enig ander
adres dat hij voor dit doel aan de Vennootschap heeft opgegeven. Een Bestuurder mag afzien
van zijn recht op oproeping tot een vergadering, hetzij voor de toekomst, hetzij met
terugwerkende kracht, en een afstand met terugwerkende kracht laat de geldigheid van de
vergadering of van een ter vergadering genomen besluit onverlet.

Quorum

117

Het quorum dat noodzakelijk is voor de Bestuurders om een besluit te kunnen nemen, kan door
de Bestuurders worden vastgesteld en is twee, tenzij aldus een ander aantal wordt vastgesteld.
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, mag een Bestuurder die ophoudt Bestuurder
te zijn tijdens een vergadering van de Bestuurders aanwezig blijven en blijven handelen als
Bestuurder en worden meegeteld voor het quorum, tot het einde van de vergadering van de
Bestuurders, indien geen andere Bestuurder daartegen bezwaar maakt en indien er anders
geen quorum van Bestuurders aanwezig zou zijn.
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Effect van vacatures op aantal Bestuurders

118

De resterende Bestuurders of enig resterende Bestuurder mogen/mag handelen, ondanks dat
er een vacature is voor een Bestuurder, maar, indien en zo lang het aantal Bestuurders lager is
dan het minimumaantal dat is vastgesteld door of overeenkomstig deze statuten, mogen de
resterende Bestuurders of mag de resterende Bestuurder, ondanks dat het aantal Bestuurders
onder het aantal ligt dat als quorum is vastgesteld door of overeenkomstig deze statuten of dat
er slechts één resterende Bestuurder is, handelen om de vacatures te vullen of algemene
vergaderingen van de Vennootschap bijeen te roepen, maar niet voor enig ander doel.

Bevoegdheid om voorzitter te benoemen

119

De Bestuurders mogen een voorzitter en vicevoorzitter of vicevoorzitters van hun
vergaderingen benoemen en de periode vaststellen gedurende welke zij respectievelijk in
functie zijn. Indien geen voorzitter of vicevoorzitter wordt benoemd, of indien op enige
vergadering noch de voorzitter, noch een vicevoorzitter aanwezig is binnen vijf minuten na het
tijdstip dat voor het houden van de vergadering is vastgesteld, mogen de aanwezige
Bestuurders iemand uit hun midden kiezen om de vergadering voor te zitten.

Bevoegdheid van vergaderingen

120

Een vergadering van de Bestuurders waarop een quorum aanwezig is, is bevoegd om alle
bevoegdheden en beslissingsvrijheid uit te oefenen die op dat moment toekomen aan of
kunnen worden uitgeoefend door de Bestuurders.

Stemmen

121

Op kwesties die tijdens een vergadering aan de orde komen, wordt met een meerderheid der
stemmen beslist, met dien verstande dat de bevoegdheden die door artikel 88 aan de
Bestuurders worden toegekend uitsluitend kunnen worden uitgeoefend bij besluit van een
meerderheid van de Bestuurders bestaande uit drie kwart van alle Bestuurders op dat moment
en voor dit doel mag de stem van een Bestuurder hetzij in persoon worden uitgebracht op een
vergadering van de Bestuurders, hetzij (indien een Bestuurder niet aanwezig is op de voor dit
doel bijeengeroepen vergadering) door een schriftelijke kennisgeving die de Bestuurder in
kwestie heeft ondertekend vóór het houden van die vergadering. Wanneer de stemmen staken,
heeft de voorzitter van de vergadering geen aanvullende of beslissende stem.
In dit artikel omvatten verwijzingen naar schriftelijk het gebruik van communicatie door
elektronische middelen op de door de Bestuurders te bepalen voorwaarden.

Delegering aan Commissies

122

(A) De Bestuurders mogen hun bevoegdheden en beslissingsvrijheid (met de bevoegdheid tot
onder-delegering) geheel of gedeeltelijk delegeren aan een commissie bestaande uit de
personen (die al dan niet Bestuurder of Bestuurders zijn) die zij wenselijk achten.
(B) Een aldus gevormde commissie zal zich bij de uitoefening van de aldus gedelegeerde
bevoegdheden en beslissingsvrijheid houden aan eventuele regels die door de Bestuurders
aan de commissie zijn opgelegd. De vergaderingen en procedures van een commissie
bestaande uit twee of meer leden worden beheerst door de in deze statuten vervatte
bepalingen inzake het stellen van regels voor vergaderingen en handelingen van de
Bestuurders, voor zover deze van toepassing zijn en niet zijn vervangen door regels die
door de Bestuurders zijn opgelegd.
(C) De in dit artikel vervatte delegeringsbevoegdheid geldt voor de bevoegdheden en
beslissingsvrijheid van de Bestuurders in het algemeen en wordt niet beperkt door het feit dat
in sommige artikelen, maar niet in andere, uitdrukkelijk wordt verwezen naar bepaalde
bevoegdheden en beslissingsvrijheid die worden uitgeoefend door de Bestuurders of door een
door de Bestuurders gemachtigde commissie.

Delegering aan Chief Executive Officer

123

Het Bestuur mag haar bevoegdheden en beslissingsvrijheid (met de bevoegdheid tot onderdelegering) aan de Chief Executive Officer toevertrouwen en toekennen op de door het Bestuur
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te bepalen voorwaarden en met de beperkingen die het Bestuur wenselijk acht, en hetzij naast,
hetzij met uitsluiting van, haar eigen bevoegdheden en beslissingsvrijheid en mag deze van tijd
tot tijd geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen, maar niemand die te goeder trouw en zonder
kennisgeving van de herroeping of wijzigingen handelt zal hierdoor worden getroffen. De in dit
artikel vervatte delegeringsbevoegdheid geldt met betrekking tot de bevoegdheden en
beslissingsvrijheid van het Bestuur in het algemeen en wordt niet beperkt door het feit dat in
sommige artikelen, maar niet in andere, uitdrukkelijk wordt verwezen naar bepaalde
bevoegdheden en beslissingsvrijheid die worden uitgeoefend door het Bestuur of door een
door het Bestuur gemachtigde commissie.

Deelname aan vergaderingen per telefoon

124

Een of meer Bestuurders of leden van een commissie mogen deelnemen aan een vergadering
van de Bestuurders of die commissie door middel van een telefonische conferentie of
communicatieapparatuur waarmee alle aan de vergadering deelnemende personen elkaar
kunnen horen. Een persoon die aldus deelneemt wordt geacht in persoon op de vergadering
aanwezig te zijn en is gerechtigd om dienovereenkomstig te stemmen en voor een quorum te
worden meegeteld. Een dergelijke vergadering wordt geacht daar plaats te vinden waar de
grootste groep van die deelnemers verzameld is, of bij gebreke van een zodanige groep, waar
de voorzitter van de vergadering zich dan bevindt.

Schriftelijke besluiten

125

Een schriftelijk besluit dat ondertekend is door alle de Bestuurders die op dat moment
gerechtigd zijn om een oproeping tot een vergadering van de Bestuurders te ontvangen (indien
dat aantal voldoende is om een quorum te vormen) of door alle leden van een commissie op
dat moment is even geldig en effectief als een besluit dat genomen wordt op een vergadering
van de Bestuurders of, al naar gelang van toepassing, van de commissie die naar behoren
bijeengeroepen en gevormd is. Het besluit mag vervat zijn in één stuk of in verschillende
stukken in overeenkomstige vorm, die elk zijn ondertekend door een of meer Bestuurders of
leden van de commissie in kwestie.

Geldigheid van handelingen van Bestuurders of commissie

126

Alle handelingen van de Bestuurders of een commissie of van een persoon die als Bestuurder
of lid van een commissie handelt zijn, ondanks dat later wordt ontdekt dat er enig gebrek
kleefde aan de benoeming van een lid van de Bestuurders of commissie of persoon die aldus
handelt, of dat een van hen gediskwalificeerd was of niet meer in functie was, even geldig als
wanneer een dergelijk lid of dergelijke persoon naar behoren was benoemd en wel
gekwalificeerd was en Bestuurder of lid van de commissie was gebleven.

Notulen opstellen

127

De Bestuurders zullen notulen of aantekeningen laten opstellen en vastleggen in voor dat doel
verstrekte boeken:
(A) van de namen van de Bestuurders die aanwezig zijn op elke vergadering van de
Bestuurders of commissie van Bestuurders, en
(B) van alle besluiten en handelingen bij alle vergaderingen van de Vennootschap en van de
houders van een klasse aandelen in de Vennootschap en van de Bestuurders en van een
commissie van de Bestuurders.

ZEGELS
Gebruik van zegels

128

De Bestuurders moeten zorgen voor de bewaring van elk zegel. Een zegel mag slechts worden
gebruikt onder de bevoegdheid van de Bestuurders of een commissie die door de Bestuurders
in dat opzicht is gemachtigd op grond van artikelen 122 en 123. Tenzij anders bepaald in deze
statuten, wordt een stuk waarop het vennootschapszegel wordt geplaatst, ondertekend door
ten minste één Bestuurder en de Secretaris of door ten minste twee Bestuurders of door één
Bestuurder in aanwezigheid van een getuige die getuige is van de ondertekening of door ten
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minste twee personen die op dat moment benoemd zijn in een commissie die door de
Bestuurders is gemachtigd zoals hiervoor genoemd, en een stuk waarop een officieel zegel
wordt aangebracht hoeft niet door iemand ondertekend te worden, tenzij de Bestuurders op dat
moment anders bepalen.

DIVIDENDEN EN ANDERE BETALINGEN
Winstbestemming

129

De winsten van de Vennootschap die op enig moment beschikbaar zijn voor dividend en
waarvan bepaald is dat zij bij wijze van dividend moeten worden uitgekeerd over enige periode
worden in de volgende volgorde van prioriteit en op de volgende wijze aangewend:
TEN EERSTE voor de betaling van een dividend over die periode tegen een percentage van 5
procent per jaar op het kapitaal dat gestort is of gecrediteerd is als gestort op de Gewone
Aandelen.
TEN TWEEDE voor de betaling van een dividend over die periode tegen het percentage van 5
procent per jaar of tegen een zodanig lager percentage als mogelijk verschuldigd is op grond
van de bepalingen van de Trust Deed d.d. 1 mei 1909, en aangegaan tussen William Hesketh
Lever als eerste, de Vennootschap als tweede en Sydney Gross, Robert Barrie, John Lever
Tillotson, John Gray en James Lever Ferguson als derde en de aktes ter aanvulling daarvan op
het nominale bedrag van de toen uitgegeven en uitstaande, daarin genoemde Preferente
Aandeelbewijzen, welk dividend moet worden uitgekeerd aan de Trustees van de genoemde
Trust Deed ter uitkering aan de houders van die Preferente Aandeelbewijzen.
TEN DERDE voor de betaling van een verder dividend over die periode tegen het percentage
van 5 procent per jaar op het kapitaal dat gestort is of gecrediteerd is als gestort op de Gewone
Aandelen.
TEN VIERDE voor de betaling van een dividend over die periode tegen het percentage van 6
procent per jaar op het kapitaal dat gestort is of gecrediteerd is als gestort op de Uitgestelde
Aandelen.
TENSLOTTE wordt een overschot dat resteert na het doen van de bovengenoemde betalingen
aangewend voor de betaling van een aanvullend dividend op het kapitaal dat gestort is of
gecrediteerd is als gestort op de Gewone Aandelen.

Vaststelling van dividenden

130

Onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving, mag de Vennootschap bij
gewoon besluit van tijd tot tijd dividenden vaststellen ter betaling aan de aandeelhouders
volgens hun rechten op en belangen in de voor uitkering beschikbare winsten, maar er mag
geen dividend worden vastgesteld boven het door de Bestuurders geadviseerde bedrag of in
strijd met de bepalingen van de in Artikel 3 genoemde Overeenkomst.

Interimdividenden

131

De Bestuurders mogen van tijd tot tijd, uit winsten die opgebouwd zijn of opgebouwd worden,
interimdividenden betalen aan aandeelhouders die naar hun oordeel door de positie van de
Vennootschap worden gerechtvaardigd.

Dividenden moeten worden uitbetaald volgens de op de aandelen gestorte bedragen

132

Behalve voor zover de aan een aandeel verbonden rechten, of de uitgiftevoorwaarden voor een
aandeel, anders bepalen:
(A) worden alle dividenden vastgesteld en uitgekeerd conform de bedragen die gestort zijn op
de aandelen waarvoor het dividend wordt betaald, maar een bedrag dat op een aandeel is
gestort vooruitlopend op het verzoek tot storting wordt voor de doeleinden van dit artikel
aangemerkt als gestort op het aandeel, en
(B) worden alle dividenden toegerekend en naar rato betaald volgens de bedragen die gestort
zijn op de aandelen gedurende een deel of delen van de periode waarover het dividend wordt
uitgekeerd.
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Schulden mogen in mindering worden gebracht

133

De Bestuurders mogen op een dividend of andere gelden die de Vennootschap aan een
aandeelhouder is verschuldigd op of met betrekking tot aandelen alle sommen (indien van
toepassing) inhouden die alsdan door hem aan de Vennootschap verschuldigd zijn vanwege
verzoeken tot storting of anderszins met betrekking tot aandelen van de Vennootschap.

Dividend niet rentedragend jegens de Vennootschap

134

Dividenden of andere gelden die de Vennootschap verschuldigd is op of met betrekking tot een
aandeel zijn in geen geval rentedragend jegens de Vennootschap.

Betalingsprocedures

135

Dividend of andere sommen die verschuldigd zijn op of met betrekking tot aandelen mogen per
cheque, warrant of soortgelijk financieel instrument of op andere wijze worden betaald, direct
worden verzonden naar het geregistreerde adres van de houder of daartoe gerechtigde
persoon of, in het geval van gezamenlijke houders, naar het geregistreerde adres van de
houder die als eerste in het register wordt genoemd, of worden verzonden naar de persoon en
het adres dat de houder of gezamenlijke houders schriftelijk opgeven. Die betaling mag per
post of middels een soortgelijke wijze van aflevering worden verzonden of op elke andere
wijze, waaronder door elektronische middelen en meer specifiek, met betrekking tot
ongecertificeerde aandelen, middels de faciliteiten en voorwaarden van een relevant systeem
dat wordt aangeboden door de Vennootschap die door de houder of gezamenlijke houders
schriftelijk worden goedgekeurd. Een dergelijk(e) cheque, warrant, financieel instrument of
andere vorm van betaling wordt betaalbaar gesteld aan de persoon naar wie deze/dit wordt
verzonden of aan een andere persoon die door de houder, of gezamenlijke houders, schriftelijk
wordt opgegeven, en de betaling van de cheque, de warrant, het financiële instrument of
andere vorm van betaling vormt voor de Vennootschap geldige kwijting. Elk van dergelijke
betalingen wordt verzonden voor risico van de persoon die gerechtigd is tot het daardoor
vertegenwoordigde geld. Bij twee of meer gezamenlijke houders kan ieder van hen effectieve
kwitanties geven voor dividenden of andere verschuldigde bedragen of uitkeerbare activa met
betrekking tot de door hen gehouden aandelen.

Niet-opgeëiste dividenden
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Een dividend dat na een periode van twaalf jaar na de datum van vaststelling van het dividend
niet is opgeëist, wordt verbeurd en vervalt aan de Vennootschap en de betaling door de
Bestuurders van een niet-opgeëist dividend of andere som die verschuldigd is op of met
betrekking tot een aandeel op een afzonderlijke rekening maakt de Vennootschap niet tot
trustee daarvoor.

Dividenden in natura
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Een algemene vergadering die een dividend vaststelt mag, op voorstel van de Bestuurders, bij
gewoon besluit bepalen, en de Bestuurders mogen met betrekking tot een interimdividend
bepalen, dat de betaling of voldoening van het dividend geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden
door de uitkering van specifieke activa, en in het bijzonder van volgestorte aandelen of
schuldbewijzen van een andere vennootschap, en de Bestuurders zullen uitvoering geven aan
die bepaling, en wanneer zich een probleem voordoet ten aanzien van de uitkering, mogen de
Bestuurders dit oplossen zoals hen goeddunkt, en zij mogen in het bijzonder fractiebewijzen
uitgeven of iemand machtigen om fracties te verkopen en te leveren of fracties volledig
negeren, en mogen de waarde voor uitkeringsdoeleinden van specifieke uit te keren activa
bepalen en mogen bepalen dat er betalingen in contanten zullen plaatsvinden aan
aandeelhouders op basis van de aldus vastgestelde waarde om de gelijkheid van uitkering
te waarborgen en zij mogen specifieke uit te keren activa doen houden door trustees indien de
Bestuurders dit raadzaam achten.
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WINSTKAPITALISATIE
Bevoegdheid om winsten te kapitaliseren

138

De Vennootschap mag, op voorstel van de Bestuurders, op elk moment en van tijd tot tijd een
gewoon besluit nemen inhoudend dat het wenselijk is om een bedrag dat op enig moment
gecrediteerd staat op een reserve of fonds (met inbegrip van de winst- en verliesrekening)
geheel of gedeeltelijk te kapitaliseren, ongeacht of dit beschikbaar is voor uitkering, en dat het
te kapitaliseren bedrag derhalve wordt vrijgemaakt voor uitkering aan de houders van Gewone
Aandelen van de Vennootschap die daartoe gerechtigd zouden zijn, indien dit werd uitgekeerd
bij wijze van dividend en in dezelfde verhoudingen, op de basis dat dit hetzij wordt aangewend
ter (gedeeltelijke) betaling van de bedragen die op dat moment niet gestort zijn op de door die
aandeelhouders gehouden Gewone Aandelen van de Vennootschap, hetzij voor de volstorting
van Gewone Aandelen die moeten worden toegewezen en uitgekeerd als volgestort,
schuldbewijzen of andere obligaties van de Vennootschap die moeten worden toegewezen
en uitgekeerd, gecrediteerd als volgestort, aan die aandeelhouders, of deels op de ene en
deels op de andere manier, maar zodanig dat voor de doeleinden van dit artikel: (i) een
agiorekening en kapitaalinkoopreserve, en een reserve of fonds die/dat niet-gerealiseerde
winsten vertegenwoordigt, uitsluitend mogen worden aangewend voor de volstorting van
Gewone Aandelen van de Vennootschap die moeten worden toegewezen en uitgekeerd als
volgestort, en (ii) wanneer het gekapitaliseerde bedrag wordt aangewend voor de volstorting
van aandelen die moeten worden toegewezen en uitgekeerd als volgestort, is de Vennootschap
ook gerechtigd tot deelname aan de betreffende uitkering met betrekking tot aandelen van de
betreffende klasse die zij als treasury-aandelen houdt en het evenredige recht van de
betreffende klasse aandeelhouders op de uitkering wordt dienovereenkomstig berekend.

Scripdividenden
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De Bestuurders mogen, indien zij daartoe gemachtigd zijn bij gewoon besluit van de
Vennootschap, aan de houders van Gewone Aandelen (met uitzondering van een
aandeelhouder die aandelen als treasury-aandelen houdt) het recht aanbieden om te kiezen
voor de ontvangst van Gewone Aandelen, gecrediteerd als volgestort, in plaats van contanten
met betrekking tot een dividend of deel van een dividend dat bij het gewone besluit is
gespecificeerd. De volgende bepalingen zijn van toepassing:
(A) een gewoon besluit mag een bepaald dividend specificeren, of mag een of meer dividenden
specificeren die binnen een gespecificeerde periode worden vastgesteld, maar een dergelijke
periode mag niet later eindigen dan bij het verstrijken van twee maanden na het sluiten van de
jaarlijkse algemene vergadering eerstvolgend op de datum van de vergadering waarop het
gewone besluit werd genomen.
(B) Het recht van elke houder van Gewone Aandelen op nieuwe Gewone Aandelen is zodanig
dat de betreffende waarde van het recht zo gelijk mogelijk zal zijn aan (maar niet groter zal zijn
dan) het contante bedrag dat die houder zou hebben ontvangen bij wijze van dividend. Met het
oog hierop wordt de “relevante waarde” berekend op basis van het gemiddelde van de
middenkoersen voor de Gewone aandelen van de Vennootschap op de London Stock
Exchange plc zoals ontleend aan de Daily Official List, op de dag waarop de Gewone Aandelen
voor het eerst “ex” het betreffende dividend worden genoteerd en de vier daaropvolgende
handelsdagen, of op een andere wijze die bepaald wordt door of overeenkomstig het gewone
besluit. Een verklaring of rapport van de accountants ten aanzien van het bedrag van de
relevante waarde met betrekking tot een dividend is overtuigend bewijs van dat bedrag.
(C) De Bestuurders mogen, na bepaling van de grondslag voor toewijzing, de houders van
Gewone Aandelen schriftelijk in kennis stellen van het aan hen aangeboden keuzerecht, en de
te volgen procedure omschrijven en de plaats waar, en het laatste tijdstip waarop, keuzes
moeten zijn ingediend om effectief te zijn.
(D) De Bestuurders mogen houders van Gewone Aandelen van het aanbod uitsluiten, indien de
Bestuurders van mening zijn dat het doen van het aanbod aan hen de overtreding van de
wetgeving van enig grondgebied zou (kunnen) inhouden of dat het aanbod om enige andere
reden niet aan hun zou moeten worden gedaan.
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(E) Het dividend (of het deel van het dividend waarvoor een keuzerecht is aangeboden) is niet
verschuldigd op Gewone Aandelen waarvoor een keuze is gemaakt (“de gekozen Gewone
Aandelen”) en in plaats daarvan worden additionele Gewone Aandelen toegewezen aan de
houders van de gekozen Gewone Aandelen op basis van de toewijzing die berekend is zoals
vermeld. Voor dit doel zullen de Bestuurders de door hen te bepalen som kapitaliseren uit een
bedrag dat op enig moment gecrediteerd is op een reserve of fonds (met inbegrip van de winsten verliesrekening), ongeacht of dit beschikbaar is voor uitkering, welke som gelijk is aan het
totale nominale bedrag van de additionele Gewone Aandelen die op die basis moeten worden
toegewezen en dit aanwenden voor de volstorting van het betreffende aantal niet uitgegeven
Gewone Aandelen voor toewijzing en uitkering aan de houders van de gekozen Gewone
Aandelen op die basis.
(F) De additionele Gewone Aandelen staan bij toewijzing in alle opzichten op gelijke voet met
de volgestorte Gewone Aandelen die alsdan uitgegeven zijn, met dien verstande dat deze niet
gerechtigd zijn tot deling in het betreffende dividend.
(G) Tenzij de Bestuurders anders bepalen, of tenzij de regels voor ongecertificeerde effecten
en/of de regels van het relevante systeem anders verlangen, is het nieuwe gewone aandeel of
zijn de nieuwe gewone aandelen waarvan een aandeelhouder de ontvangst heeft gekozen in
plaats van contanten met betrekking tot het volledige (of een deel van) het gespecificeerde
dividend dat vastgesteld is met betrekking tot zijn gekozen gewone aandelen in
ongecertificeerde vorm (met betrekking tot de gekozen gewone aandelen van de
aandeelhouder die op de datum van de keuze door de aandeelhouder in ongecertificeerde
vorm waren) of in gecertificeerde vorm (met betrekking tot de gekozen gewone aandelen van
de aandeelhouder die op de datum van de keuze van de aandeelhouder in gecertificeerde
vorm waren).

Oplossing van problemen bij uitkering op kapitalisatie van winsten
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Wanneer zich een probleem voordoet inzake een uitkering op grond van de laatste twee
artikelen hiervoor, mogen de Bestuurders de zaak afhandelen op de wijze die zij raadzaam
achten en mogen zij in het bijzonder fractiebewijzen uitgeven of iemand machtigen om fracties
te verkopen en leveren of besluiten dat de uitkering zo dicht mogelijk bij de juiste verhouding
moet liggen, maar niet precies, of fracties volledig negeren, en bepalen dat contante betalingen
zullen worden gedaan aan aandeelhouders om de rechten van alle partijen aan te passen op
de wijze die de Bestuurders raadzaam achten. De Bestuurders mogen iemand machtigen om
een overeenkomst met de Vennootschap aan te gaan namens de personen die gerechtigd zijn
om te delen in de uitkering die voorziet in de toedeling aan hen van respectievelijk aandelen,
schuldbewijzen of andere obligaties van de Vennootschap waarop zij recht hebben bij de
kapitalisatie en de overeenkomst is voor die personen verbindend.

REGISTRATIEDATA EN ADMINISTRATIE
Registratiedata
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Niettegenstaande een andersluidende bepaling in deze statuten, mag de Vennootschap of
mogen de Bestuurders een datum vaststellen als registratiedatum voor een dividend, uitkering,
toewijzing of uitgifte en een dergelijke registratiedatum mag liggen op, of op enig tijdstip vóór of
na, een datum waarop het dividend, de uitkering, toewijzing of uitgifte wordt vastgesteld,
betaald of gedaan. De bevoegdheid om een dergelijke registratiedatum vast te stellen omvat de
bevoegdheid om op de gekozen datum een tijd vast te stellen.

Inzien van stukken
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De administratie wordt gehouden op het kantoor of, onverminderd de bepalingen van de
Vennootschapswetgeving, op een andere plaats of andere plaatsen die de Bestuurders
raadzaam achten en kan altijd worden ingezien door functionarissen van de Vennootschap.
Een aandeelhouder heeft in die hoedanigheid geen recht op inzage van stukken uit de
administratie of boekhouding of stukken van de Vennootschap, behoudens zoals toegekend
door de wet of zoals goedgekeurd door de Bestuurders of bij gewoon besluit van de
Vennootschap.
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BETEKENING/VERZENDING VAN KENNISGEVINGEN EN ANDERE STUKKEN
Betekening/verzending van kennisgevingen

143

Een kennisgeving, stuk (waaronder een aandeelbewijs) of andere informatie mag worden
betekend of verzonden naar of afgeleverd worden aan een aandeelhouder door de
Vennootschap hetzij persoonlijk, hetzij door verzending daarvan per post, geadresseerd aan
de aandeelhouder op zijn geregistreerde adres, of door achterlating daarvan op dat adres,
geadresseerd aan de aandeelhouder of door middel van een relevant systeem of, waar gepast,
door verzending of aflevering daarvan in elektronische vorm aan een adres dat alsdan voor dat
doel aan de Vennootschap opgegeven is door de betreffende aandeelhouder of door publicatie
op een website overeenkomstig de Vennootschapswetgeving of op een andere wijze waarin
deze statuten voorzien. In geval van gezamenlijke houders van een aandeel, wordt de
betekening, verzending of aflevering van een kennisgeving of stuk aan of bij een van de
gezamenlijke houders voor alle doeleinden aangemerkt als afdoende betekening/verzending
aan of aflevering bij alle gezamenlijke houders. Indien bij drie achtereenvolgende
gelegenheden een kennisgeving aan een aandeelhouder onbezorgd is geretourneerd, is een
dergelijke aandeelhouder daarna niet gerechtigd om kennisgevingen van de Vennootschap te
ontvangen, totdat hij met de Vennootschap heeft gecommuniceerd en een nieuw geregistreerd
adres, of een postadres binnen het Verenigd Koninkrijk voor de betekening/verzending van
kennisgevingen, aan de Vennootschap (or haar agent) heeft opgegeven, of de Vennootschap
heeft geïnformeerd, op de door de Vennootschap voorgeschreven wijze, over een adres voor
de betekening/verzending van kennisgevingen in elektronische vorm. Met het oog hierop wordt
een per post verzonden kennisgeving aangemerkt als onbezorgd geretourneerd, indien de
kennisgeving wordt teruggestuurd naar de Vennootschap (of haar agent), en een in
elektronische vorm verzonden kennisgeving wordt aangemerkt als onbezorgd geretourneerd,
indien de Vennootschap (or haar agent) een bericht ontvangt dat de kennisgeving niet is
afgeleverd op het adres waarnaar het verzonden is. De Vennootschap mag er op elk moment
en geheel naar eigen goeddunken voor kiezen om kennisgevingen, stukken of andere
informatie alleen in hardcopy-vorm te betekenen, verzenden of afleveren aan sommige of alle
aandeelhouders.

In het buitenland woonachtige aandeelhouders
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Een aandeelhouder wiens geregistreerde adres niet binnen het Verenigd Koninkrijk of enig
ander deel van Europa ligt of een houder van een warrant voor een aandeel die aan de
Vennootschap
een
postadres
binnen
het
Verenigd
Koninkrijk
opgeeft
waar(naar) kennisgevingen aan hem mogen worden betekend/verzonden, is gerechtigd om
kennisgevingen te laten betekenen of naar hem te laten versturen of afleveren op dat adres of,
waar van toepassing, door deze beschikbaar stellen op een website en de houder op dat adres
te informeren. Een aandeelhouder wiens geregistreerde adres niet binnen het Verenigd
Koninkrijk ligt en die aan de Vennootschap een adres opgeeft voor de doeleinden van
elektronische communicatie mag, geheel naar eigen goeddunken van het Bestuur,
kennisgevingen of stukken aan hem laten betekenen op of laten versturen naar dat adres of,
waar van toepassing, door deze beschikbaar te stellen op een website en de houder op dat
adres te informeren. Voor het overige is een aandeelhouder wiens geregistreerde adres niet
binnen het Verenigd Koninkrijk ligt, niet gerechtigd om een kennisgeving of ander stuk van de
Vennootschap te ontvangen.

Wanneer een kennisgeving betekend/bezorgd wordt geacht
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Een kennisgeving of stuk dat per post wordt verzonden, wordt geacht te zijn betekend/bezorgd
op de dag volgend op die waarop die/dat ter post werd bezorgd en, bij het bewijzen van
verzending/bezorging, is het voldoende om te bewijzen dat de kennisgeving of het stuk goed
geadresseerd, gefrankeerd en ter post was bezorgd. Een kennisgeving of stuk die/dat niet per
post wordt verzonden, maar achtergelaten wordt op een geregistreerd adres (anders dan een
adres voor doeleinden van communicatie met elektronische middelen) wordt geacht te zijn
betekend/bezorgd op de dag waarop die/dit aldus werd achtergelaten. Een kennisgeving die
door de Vennootschap wordt betekend/ bezorgd door middel van een relevant systeem wordt
geacht te zijn betekend of bezorgd wanneer de Vennootschap of een deelnemer aan een
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sponsoringsysteem die namens haar handelt de instructie van de uitgever met betrekking tot de
kennisgeving verzendt.
Een kennisgeving of stuk die/dat door de Vennootschap wordt verzonden met gebruikmaking
van elektronische middelen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag volgend op de dag
waarop die/dat werd verzonden, niettegenstaande het feit dat de Vennootschap vervolgens een
hard copy van die kennisgeving/informatie of dat stuk per post verzendt. Een kennisgeving,
stuk of andere informatie die/dat op een website beschikbaar wordt gesteld, wordt geacht te
zijn ontvangen op de dag waarop de kennisgeving, het document of andere informatie voor het
eerst ter beschikking werd gesteld op de website of, indien later, wanneer een kennisgeving
van beschikbaarheid wordt ontvangen of geacht wordt te zijn ontvangen op grond van dit
artikel. Bij het bewijzen dat een kennisgeving, stuk of andere informatie is betekend, verzonden
of afgeleverd door elektronische middelen, is het voldoende om te bewijzen dat die/dat naar
behoren geadresseerd was. Een kennisgeving, stuk of andere informatie die betekend,
verzonden of afgeleverd is door de Vennootschap op een andere wijze die schriftelijk door de
betreffende aandeelhouder is goedgekeurd, wordt geacht te zijn ontvangen wanneer de
Vennootschap de handeling heeft verricht die zij voor dat doel mocht verrichten.

Betekening/verzending
rechthebbende is
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van

kennisgeving

aan

persoon

die

door

overgang

Wanneer een persoon die door overgang rechthebbende is op een aandeel, wordt een
kennisgeving of stuk aan hem betekend of bij hem afgeleverd, en mag een dividend of andere
som die in contanten verschuldigd is met betrekking tot het aandeel aan hem worden betaald,
alsof hij de houder was van dat aandeel en zijn in het register ingeschreven adres zijn
geregistreerde adres was. Iemand die door overgang rechthebbende is op een aandeel mag bij
opgave aan de Vennootschap van een adres voor het doel van communicatie met
elektronische middelen voor de betekening/verzending van kennisgevingen, naar
goeddunken van de Bestuurders, naar of op dat adres alle kennisgevingen of stukken laten
betekenen/sturen waarop hij recht zou hebben indien hij de houder van dat aandeel was.
Behalve wanneer iemand door overgang rechthebbende is op een aandeel, wordt een
kennisgeving of stuk dat op grond van deze statuten aan een aandeelhouder wordt betekend of
afgeleverd, niettegenstaande het feit dat de aandeelhouder op dat moment overleden of failliet
is of dat er een andere gebeurtenis heeft plaatsgevonden die aanleiding geeft tot de overgang
van het aandeel van rechtswege, en ongeacht of de Vennootschap bekend is met dat
overlijden of faillissement of die andere gebeurtenis, geacht naar behoren te zijn betekend of
afgeleverd met betrekking tot een aandeel dat geregistreerd is op naam van die aandeelhouder
als enige of gezamenlijke houder tenzij, vóór de dag van terpostbezorging (of, indien deze/dit
niet per post wordt verzonden, vóór de dag van verzending of aflevering) van de
kennisgevingen of het stuk, zijn naam is verwijderd uit het register als houder van het
aandeel. Betekening of aflevering op de bovenstaande wijze wordt voor alle doeleinden geacht
afdoende betekening of aflevering te zijn van de kennisgeving of het stuk aan alle
belanghebbenden (gezamenlijk met of claimend via of onder die aandeelhouder) bij het
aandeel.

Kennisgeving wanneer post niet beschikbaar is en oproeping/kennisgeving per
advertentie
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(A) Indien de postdiensten binnen het Verenigd Koninkrijk of enig deel van het Verenigd
Koninkrijk zijn opgeschort of beperkt, hoeft de Vennootschap slechts oproepingen van een
algemene vergadering te versturen naar de aandeelhouders met wie de Vennootschap met
elektronische middelen kan communiceren en die aan de Vennootschap voor dit doel een
adres hebben opgegeven. De Vennootschap zal ook een advertentie met de kennisgeving
plaatsen in ten minste twee kranten met een nationale oplage in het Verenigd Koninkrijk en die
beschikbaar maken op haar website vanaf de datum van die advertentie tot de sluiting van de
vergadering of een verdaging daarvan. Indien tenminste zes volle dagen vóór de vergadering of
de verzending of aflevering van oproepingen/kennisgevingen per post in hard-copyvorm weer
algemeen mogelijk is geworden, stuurt de Vennootschap bevestigingskopieën van de
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oproeping/kennisgeving per post aan de aandeelhouders die deze anders in hardcopy-vorm
zouden ontvangen.
(B) Een kennisgeving aan de toonder van een warrant of een andere persoon die aandelen in
de Vennootschap in toondervorm houdt of daar belanghebbende bij is of de bijbehorende
coupons of talons is op afdoende wijze gedaan, indien dit is vermeld in een advertentie in ten
minste twee dagbladen met een nationale oplage in het Verenigd Koninkrijk en een dergelijke
kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven op de dag waarop de advertentie verschijnt.

VERNIETIGING VAN STUKKEN
Gevolgen van vernietiging van stukken
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Indien de Vennootschap het volgende vernietigt:
(A) een aandeelbewijs dat ingetrokken is op enig tijdstip na het verstrijken van een periode van
een jaar sinds de datum van intrekking; of
(B) een instructie inzake de betaling van dividenden of andere gelden met betrekking tot een
aandeel of een kennisgeving van een naams- of adreswijziging op enig moment na het
verstrijken van een periode van twee jaar sinds de datum waarop de instructie of kennisgeving
door de Vennootschap werd geregistreerd; of
(C) een akte van levering van aandelen die geregistreerd is op enig tijdstip na het verstrijken
van een periode van zes jaar sinds de datum van registratie; of
(D) enig ander stuk op grond waarvan inschrijving in het register plaatsvindt op een tijdstip na
het verstrijken van een periode van zes jaar sinds de datum waarop de inschrijving eerst in het
register plaatsvond daarvoor, en de Vennootschap het stuk te goeder trouw vernietigt en
zonder uitdrukkelijke kennisgeving dat het behoud daarvan belangrijk was voor een claim,
wordt onweerlegbaar aangenomen ten behoeve van de Vennootschap dat elk aldus vernietigd
aandeelbewijs een geldig bewijs was en naar behoren was ingetrokken, dat elke aldus
vernietigde akte van levering een geldige en effectieve akte van levering was en naar behoren
geregistreerd was en dat elk ander aldus vernietigd stuk een geldig en effectief stuk was en dat
de bijzonderheden daarvan die in de boeken of administratie van de Vennootschap waren
geregistreerd, op juiste wijze waren geregistreerd. Niets in dit artikel mag worden uitgelegd als
oplegging van aansprakelijkheid aan de Vennootschap uitsluitend vanwege de vernietiging van
een stuk van het type dat hierboven genoemd is voordat de relevante, in dit artikel genoemde
periode is verstreken of een andere hierboven genoemde opschortende voorwaarde voor de
vernietiging daarvan niet is vervuld. Verwijzingen in dit artikel naar de vernietiging van een stuk
omvatten verwijzingen naar de verwijdering daarvan op enige wijze.

LIQUIDATIE
Volgorde van prioriteit bij liquidatie
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Indien de Vennootschap wordt geliquideerd, worden de activa die beschikbaar zijn voor
uitkering aan de aandeelhouders (met uitzondering van een aandeelhouder die aandelen als
treasury-aandelen houdt) eerst aangewend voor de terugbetaling aan de houders van de
Gewone Aandelen en Uitgestelde Aandelen op gelijke voet van het kapitaal dat gestort is of als
gestort gecrediteerd is en eventuele alsdan resterende activa komen toe aan de houders van
de Gewone Aandelen.

VRIJWARING
Vrijwaring van Bestuurders
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Voor zover toegestaan door de Vennootschapswetgeving, mag de Vennootschap een
Bestuurder vrijwaren voor aansprakelijkheid en een aansprakelijkheidsverzekering kopen en
instandhouden voor een Bestuurder. Geen enkele Bestuurder van de Vennootschap of van een
gelieerde vennootschap hoeft jegens de Vennootschap of de aandeelhouders verantwoording
af te leggen voor een op grond van dit artikel aangeboden uitkering en de ontvangst van een
dergelijke uitkering diskwalificeert iemand niet om Bestuurder van de Vennootschap te zijn of te
worden. Voor het doel van dit artikel omvat de term “Bestuurder” een voormalig Bestuurder van
de Vennootschap.
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Bijlage 3: Huidige NV Statuten
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Bijlage 4: Voorstel Gewijzigde PLC-Statuten Na Unificatie
STATUTEN VAN UNILEVER PLC
UITLEG
Uitsluiting Modelartikelen
1

Geen enkel artikel dat is opgenomen in een wet of in een op grond van een wet uitgevaardigd
wetsinstrument met betrekking tot vennootschappen is van toepassing als artikel van de
Vennootschap.

Definities
2

Tenzij de context anders vereist, gelden in deze statuten de volgende definities:
“Adres” omvat een nummer of adres dat wordt gebruikt voor de verzending of ontvangst van
stukken of informatie met elektronische middelen;
“deze statuten” betekent deze statuten zoals van tijd tot tijd gewijzigd bij buitengewoon besluit
en de uitdrukking “dit artikel” wordt dienovereenkomstig uitgelegd;
“de accountants” betekent de accountants van de Vennootschap op enig moment of, in geval
van gezamenlijke accountants, één van hen;
“Basisrente van de Bank of England” betekent de basisrente voor leningen die meest
recentelijk is vastgesteld door de Monetary Policy Commissie (Monetaire Beleidscommissie)
van de Bank of England in verband met haar verantwoordelijkheden op grond van Deel 2 van
de Bank of England Act 1998 (Wet op de Bank of England 1998);
“gecertificeerd aandeel” betekent een aandeel dat geen ongecertificeerd aandeel is;
“volle dagen” betekent met betrekking tot de kennisgevingstermijn die termijn met uitzondering
van de dag waarop de kennisgeving wordt betekend of geacht wordt te zijn betekend en de
dag waarvoor die wordt gegeven of van kracht moet worden;
“de Vennootschapswetgeving” betekent elke wet (met inbegrip van een besluit, regeling of
andere op grond daarvan uitgevaardigde wetgeving) die van tijd tot tijd van toepassing is op
vennootschappen, voor zover deze van toepassing is op de Vennootschap;
“Vennootschap” betekent Unilever PLC;
“de Bestuurders” betekent het Bestuur van de Vennootschap op enig moment;
“de houder” betekent met betrekking tot aandelen de aandeelhouder wiens naam als houder
van die aandelen in het register is ingeschreven;
“het kantoor” betekent de statutaire zetel van de Vennootschap op enig moment;
“volgestort” betekent volgestort of gecrediteerd als volgestort;
“participerende klasse” betekent een klasse aandelen waarvan een Beheerder de eigendom
mag overdragen door middel van een relevant systeem;
“rechthebbende als gevolg van overgang” betekent een persoon wiens recht op een aandeel
als gevolg van het overlijden of faillissement van een aandeelhouder of van enige andere
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de overgang daarvan van rechtswege in het register is
ingeschreven;
“het register” betekent het register van aandeelhouders van de Vennootschap;
“zegel” betekent elk vennootschappelijk of officieel zegel dat de Vennootschap op grond van de
Vennootschapswetgeving mag hebben;
“de Secretaris” betekent de secretaris, of (indien er gezamenlijke secretarissen zijn) één van de
gezamenlijke secretarissen, van de Vennootschap en omvat een assistent of waarnemend
secretaris en een persoon die door de Bestuurders is benoemd om een of meer taken van de
secretaris uit te voeren;
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“aandelen” omvat stock;
“ongecertificeerd aandeel” betekent een aandeel van een klasse die op enig moment een
participerende klasse vormt waarvan de eigendom in het register is ingeschreven als zijnde
gehouden in ongecertificeerde vorm;
“de
regels
voor
ongecertificeerde
effecten”
betekent
bepalingen
uit
de
Vennootschapswetgeving inzake het houden, bewijzen van de eigendom of overdragen van
ongecertificeerde aandelen en alle wetgeving, regels of andere regelingen die worden
uitgevaardigd onder of op grond van een dergelijke bepaling;
“Unilever N.V.” betekent Unilever N.V. te Rotterdam, Nederland, (ondernemingsnummer
24051830) of een vennootschap die als houdstermaatschappij en moedermaatschappij van
Unilever N.V. wordt tussengeplaatst op grond van enige vorm van vennootschappelijke
herstructurering of reorganisatie en die partij wordt bij de in artikel 3 bedoelde EgalisatieOvereenkomst.
“Verenigd Koninkrijk” betekent Groot-Brittannië en Noord-Ierland;
Verwijzingen naar een document dat wordt ondertekend omvat verwijzingen naar het
ondertekenen daarvan met de hand of onder een zegel of door middel van enige andere
methode, met uitzondering van authenticatie zoals bepaald door de Vennootschapswetgeving;
verwijzingen naar een stuk dat ondertekend wordt omvat verwijzingen naar de ondertekening
daarvan met de hand of onder een zegel of door enige andere methode, behalve authenticatie
zoals vermeld door de Vennootschapswetgeving,
verwijzingen naar een stuk dat ondertekend wordt of naar een handtekening omvat
verwijzingen naar de ondertekening daarvan met de hand of onder een zegel of door enige
andere methode en, in geval van communicatie in elektronische vorm, zijn dergelijke
verwijzingen naar de authenticatie daarvan zoals bepaald door de Vennootschapswetgeving;
verwijzingen naar schriftelijk omvatten verwijzingen naar enige methode waarmee woorden in
leesbare en niet-vergankelijke vorm worden weergegeven of gereproduceerd, ongeacht of deze
in elektronische vorm of anderszins worden verzonden of aangeleverd en schriftelijk wordt
dienovereenkomstig uitgelegd;
woorden of uitdrukkingen waaraan een bepaalde betekenis wordt toegekend door de
Vennootschapswetgeving of de regels voor ongecertificeerde effecten die van kracht zijn ten
tijde van de vaststelling van deze staturen of enig deel van deze statuten hebben dezelfde
betekenis in deze statuten of dat deel (al naar gelang van toepassing), met dien verstande dat
het woord vennootschap elke rechtspersoon omvat; verwijzingen naar een vergadering mogen
niet worden beschouwd als vereiste dat er meer dan één persoon aanwezig moet zijn indien
aan een quorumvereiste kan worden voldaan door één persoon en opschriften en toelichtingen
zijn slechts voor het gemak opgenomen en hebben geen gevolgen voor de interpretatie.

OVEREENKOMST INZAKE UITKERING VAN WINSTEN EN ACTIVA
Overeenkomst met Unilever N.V.
3

Opzettelijk verwijderd.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Beperkte aansprakelijkheid
4

De aansprakelijkheid van aandeelhouders van de Vennootschap is beperkt tot het eventuele
bedrag dat nog niet gestort is op de door hen gehouden aandelen in de Vennootschap.

AANDELENKAPITAAL
Aan de aandelen verbonden rechten
5

Onverminderd de bepalingen van de Companies Act en eventuele rechten die zijn verleend aan
houders van andere aandelen, mag elk aandeel worden uitgegeven met, of mogen daaraan
verbonden zijn, die rechten en beperkingen welke de Vennootschap bij gewoon besluit bepaalt
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of, indien een dergelijk besluit niet is genomen of voor zover het besluit hierin niet specifiek
voorziet, zoals de Bestuurders kunnen bepalen. Dergelijke rechten en beperkingen gelden voor
de betreffende aandelen alsof zij in deze statuten uiteengezet waren.

Inkoop van aandelen
6

Onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving en eventuele rechten die
verleend zijn aan de houders van enige klasse aandelen, kan elk aandeel worden uitgegeven
dat ingekocht moet worden of dat vatbaar voor inkoop moet zijn, naar keuze van de
Vennootschap of de houder. De Bestuurders mogen de voorwaarden en wijze van inkoop van
elk aldus uitgegeven, voor inkoop vatbaar aandeel vaststellen. Dergelijke voorwaarden gelden
voor de betreffende aandelen alsof zij in deze statuten uiteengezet waren.

Trusts niet erkend
7

Behoudens zoals bevolen door een rechter van een bevoegd rechtsgebied of zoals wettelijk
verplicht, zal niemand door de Vennootschap worden erkend als houder van een aandeel “in
trust” en de Vennootschap is niet gebonden door, of op enigerlei wijze verplicht tot erkenning
van (zelfs indien zij daarvan in kennis is gesteld), een belang in enig aandeel, anders dan een
absoluut recht op het gehele aandeel van de houder.

Toewijzing van aandelen
8

Onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving, deze statuten en enig door de
Vennootschap genomen besluit, en behoudens eventuele aan bestaande aandelen verbonden
rechten, mogen de Bestuurders aandelen in de Vennootschap aanbieden, toewijzen, hierop
opties geven of hier op andere wijze mee omgaan of over beschikken aan of voor de personen,
op de tijdstippen, voor de tegenprestatie en op de voorwaarden die de Bestuurders kunnen
bepalen.

Betaling van commissie
9

De Vennootschap mag in verband met de uitgifte van aandelen of de verkoop voor contant geld
van treasury-aandelen alle bevoegdheden uitoefenen bestaande uit het betalen van commissie
en courtage die door de Vennootschapswetgeving aan de Vennootschap worden verleend of
toegekend. Een dergelijke commissie of courtage kan worden voldaan door betaling in
contanten of door toewijzing van volgestorte of gedeeltelijk volgestorte aandelen of andere
effecten, of deels op de ene wijze en deels op de andere wijze.

Terugbetaling van kapitaal bij liquidatie
10

Opzettelijk verwijderd.

Wijziging van rechten
11

(A) Zo lang het kapitaal is verdeeld in verschillende klassen aandelen, maar onverminderd de
Vennootschapswetgeving, mogen een of meer van de aan elke klasse verbonden rechten en
privileges van tijd tot tijd op enige wijze worden gewijzigd of ingekort met de schriftelijke
goedkeuring van de houders van drie kwart van de uitgegeven aandelen van die klasse (met
uitzondering van aandelen van die klasse die als treasury-aandelen worden gehouden) of met
de goedkeuring van een buitengewoon besluit dat genomen is op een afzonderlijke algemene
vergadering van de houders van aandelen van die klasse. Op een dergelijke algemene
vergadering zijn alle bepalingen van deze statuten met betrekking tot algemene vergaderingen
van de Vennootschap mutatis mutandis van toepassing, echter zodanig dat het benodigde
quorum bestaat uit twee personen die ten minste één derde van het kapitaal houden of bij
volmacht vertegenwoordigen dat op de uitgegeven aandelen van die klasse is gestort (met
uitzondering van aandelen van die klasse die als treasury-aandelen worden gehouden), dat
elke houder van aandelen van die klasse recht heeft om bij een schriftelijke stemming één stem
uit te brengen voor elk van dergelijke door hem gehouden aandelen, dat elke houder van
aandelen van die klasse in persoon of bij gemachtigde een schriftelijke stemming mag eisen en
dat wanneer bij een verdaagde vergadering het quorum zoals hierboven omschreven niet
aanwezig is, de houders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn een quorum vormen.
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(B)

Opzettelijk verwijderd.

(C)

Opzettelijk verwijderd.

(D)

Behoudens zoals hierboven vermeld, worden de aan enige klasse verbonden rechten en
privileges voor het doel van dit artikel niet gewijzigd geacht, tenzij de wijziging die
rechten of privileges nadelig beïnvloedt.

BEWIJS VAN EIGENDOM VAN AANDELEN
Ongecertificeerde aandelen
12

(A) Op grond van en met inachtneming van de regels voor ongecertificeerde effecten, mogen
de Bestuurders toestaan dat het bewijs van de eigendom van aandelen van enige klasse op
andere wijze wordt geleverd dan door middel van een aandeelbewijs en dat de eigendom van
aandelen van die klasse wordt overgedragen door middel van een relevant systeem en mogen
de Bestuurders voor een klasse aandelen regelingen treffen (indien alle aandelen van die
klasse in alle opzichten identiek zijn) waarmee die een participerende klasse worden. De
eigendom van de aandelen van een bepaalde klasse mag alleen op andere wijze dan met een
aandeelbewijs worden bewezen, indien die klasse aandelen op dat moment een participerende
klasse is. De Bestuurders mogen eveneens, op voorwaarde dat aan de regels voor
ongecertificeerde effecten wordt voldaan, op enig moment bepalen dat de eigendom van een
klasse aandelen met ingang van een door de Bestuurders bepaalde datum niet langer op
andere wijze dan met een aandeelbewijs mag worden bewezen of dat de eigendom van die
klasse niet langer kan worden overgedragen door middel van een bepaald relevant systeem.
(B) Voor een klasse aandelen die op enig moment een participerende klasse vormt, en zo lang
deze een participerende klasse blijft, geldt dat geen enkele bepaling van deze statuten van
toepassing is en effect heeft, voor zover die in enig opzicht inconsistent is met:
(i) het houden van aandelen van die klasse in ongecertificeerde vorm;
(ii) de overdracht van de eigendom van de aandelen van die klasse door middel van een
relevant systeem; en
(iii) enige bepaling van de regels voor ongecertificeerde effecten, en, onverminderd de
algemeenheid van dit artikel, geldt dat geen enkele bepaling uit deze statuten van toepassing is
of effect heeft, voor zover die op enigerlei wijze inconsistent is met het aanhouden of bijhouden
door de Beheerder, zo lang dat toegestaan of verplicht is op grond van de regels voor
ongecertificeerde effecten, van een register van effecten van de Beheerder met betrekking tot
die klasse van aandelen in ongecertificeerde vorm.
(C) Aandelen van een klasse die op enig moment een participerende klasse vormt, kunnen
worden gewijzigd van ongecertificeerde in gecertificeerde vorm, en van gecertificeerde in
ongecertificeerde vorm, overeenkomstig en met inachtneming van de regels voor regels voor
ongecertificeerde effecten, en de Bestuurders zullen in het register van aandeelhouders
aantekenen dat de aandelen in gecertificeerde of ongecertificeerde vorm worden gehouden, al
naar gelang van toepassing.
(D) Indien de Vennootschap op grond van deze statuten of de Vennootschapswetgeving
gerechtigd is om een ongecertificeerd aandeel te verkopen of leveren of hierover anderszins te
beschikken of dit verbeurd te verklaren of opnieuw toe te wijzen of de afgifte daarvan te
accepteren of anderszins een retentierecht ten uitvoer te leggen, dan omvat dat recht,
onverminderd deze statuten en de Vennootschapswetgeving, het recht van het bestuur om:
(i) van de houder van dat ongecertificeerde aandeel te verlangen, door middel van een
schriftelijke kennisgeving, dat hij dat aandeel wijzigt van ongecertificeerde in gecertificeerde
vorm binnen de in de kennisgeving vermelde termijn en dit als gecertificeerd aandeel gaat
houden, zo lang het bestuur dat vereist;
(ii) een persoon te benoemen om zodanige andere maatregelen te nemen, door middel van
een instructie die is gegeven middels een relevant systeem of anderszins, op naam van de
houder van dat aandeel die nodig kunnen zijn om de overdracht van dat aandeel te doen
plaatsvinden en dergelijke maatregelen zullen even effectief zijn als wanneer zij waren
genomen door de geregistreerde houder van dat aandeel; en
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(iii) alle andere actie te ondernemen die het bestuur juist acht ter verwezenlijking van de
verkoop, overdracht, beschikking, verbeurte, nieuwe toedeling of afgifte van dat aandeel of
anderszins om een retentierecht met betrekking tot dat aandeel ten uitvoer te brengen.
(E) Tenzij de Bestuurders anders bepalen, worden aandelen die een aandeelhouder in
ongecertificeerde vorm houdt beschouwd als afzonderlijke belangen van aandelen die de
betreffende aandeelhouder in gecertificeerde vorm houdt. Aandelen die in ongecertificeerde
vorm worden gehouden, worden echter niet aangemerkt als een klasse die losstaat van
gecertificeerde aandelen met dezelfde rechten.
(F) Tenzij de Bestuurders anders bepalen of de regels voor ongecertificeerde effecten anders
vereisen, zijn aandelen die zijn uitgegeven of gecreëerd uit of met betrekking tot
ongecertificeerde aandelen ongecertificeerde aandelen en zijn aandelen die zijn uitgegeven
of gecreëerd uit of met betrekking tot gecertificeerde aandelen gecertificeerde aandelen.
(G) De Vennootschap is gerechtigd om aan te nemen dat aantekeningen in een registratie van
effecten die zij aanhoudt overeenkomstig de regels voor ongecertificeerde effecten en die
regelmatig wordt afgestemd met het betreffende register van effecten van de Beheerder een
volledige en nauwkeurige reproductie vormen van de bijzonderheden die zijn opgenomen in het
register van effecten van de Beheerder en de Vennootschap is derhalve niet aansprakelijk voor
enige handeling of iets wat gedaan of nagelaten is door of namens de Vennootschap waarbij
op die aanname wordt afgegaan; in het bijzonder geldt dat een bepaling uit deze statuten die
vereist of voorziet dat actie wordt ondernomen waarbij wordt afgegaan op de in het register
vervatte informatie zodanig wordt uitgelegd dat deze het ondernemen van actie waarbij wordt
afgegaan op de informatie vervat in enige relevante registratie van effecten (die zoals
hierboven vermeld wordt bijgehouden en afgestemd) toestaat.

Gecertificeerde aandelen
13

Onverminderd de bepalingen van de regels voor ongecertificeerde effecten, de regels van een
relevant systeem en deze statuten, is elke persoon (behalve iemand aan wie de Vennootschap
wettelijk niet verplicht is om een aandeelbewijs uit te geven) wiens naam in het register is
ingeschreven als houder van gecertificeerde aandelen gerechtigd om zonder betaling binnen
twee maanden na toewijzing of deponering van een overdracht aan hem van de aandelen, of
binnen twee maanden nadat de betreffende instructie van de Beheerder door de Vennootschap
is ontvangen (of binnen een zodanige andere termijn als de uitgiftevoorwaarden bepalen) een
aandeelbewijs te ontvangen voor alle aandelen van een klasse of meerdere aandeelbewijzen
elk voor een of meer van de aandelen van de betreffende klasse tegen betaling voor elk
aandeelbewijs na het eerste aandeelbewijs van de redelijke onkosten zoals de Bestuurders van
tijd tot tijd kunnen bepalen. In geval van een gecertificeerd aandeel dat door meerdere
personen gezamenlijk wordt gehouden, vormt de levering van een aandeelbewijs aan één van
meerdere gezamenlijke houders afdoende levering aan allen. Een aandeelhouder die sommige
van de aandelen uit zijn belang heeft overgedragen, is gerechtigd om voor het restant een
aandeelbewijs te ontvangen zonder kosten.

Vervanging van aandeelbewijzen
14

Indien een aandeelbewijs van een aandeel is beschadigd, versleten, verloren of vernietigd, kan
dit zonder kosten worden vervangen, maar op zodanige voorwaarden (indien van toepassing)
voor bewijs en vrijwaring en de betaling van de kosten en eventuele uitzonderlijke onkosten
van de Vennootschap voor het onderzoeken van het bewijs en het opstellen van de vrijwaring
die de Bestuurders kunnen bepalen en, indien het aandeelbewijs beschadigd of versleten is, na
afgifte van het oude aandeelbewijs aan de Vennootschap.

Uitgifte van aandeelbewijzen
15

Elk aandeelbewijs wordt uitgegeven onder een zegel of op zodanige andere wijze als de
Bestuurders, onverminderd de uitgiftevoorwaarden en eventuele noteringseisen, kunnen
autoriseren en vermeldt het aantal en de klasse aandelen waarop het betrekking heeft
alsmede het bedrag of respectievelijk de bedragen die gestort zijn op de aandelen. De
Bestuurders kunnen middels een besluit bepalen dat, hetzij in het algemeen, hetzij in een
bepaald geval of bepaalde gevallen, eventuele handtekeningen op een aandeelbewijs niet

196

autografisch hoeven te zijn, maar op mechanische wijze kunnen worden aangebracht op de
aandeelbewijzen of daarop kunnen worden afgedrukt of dat de aandeelbewijzen niet door
iemand hoeven te worden ondertekend.

RETENTIERECHT
Retentierecht van Vennootschap op niet-volgestorte aandelen
16

De Vennootschap heeft een eerste en primair retentierecht op elk aandeel (anders dan een
volgestort aandeel) voor alle aan de Vennootschap verschuldigde bedragen (nu of anderszins)
met betrekking tot dat aandeel. Het Retentierecht van de Vennootschap op een aandeel strekt
zich uit tot alle uitkeringen en andere bedragen die met betrekking tot dat aandeel verschuldigd
zijn. De Bestuurders mogen te allen tijde, hetzij in het algemeen, hetzij in een bepaald geval,
afstand doen van een ontstaan retentierecht of een aandeel geheel of gedeeltelijk vrijstellen
van het bepaalde in dit artikel.

Tenuitvoerlegging retentierecht door verkoop
17

De Vennootschap mag aandelen waarop de Vennootschap een retentierecht heeft verkopen op
de door de Bestuurders te bepalen wijze, indien een som waarvoor het retentierecht bestaat op
dat moment opeisbaar is en niet is betaald binnen 7 volle dagen na verzending van een
schriftelijke kennisgeving aan de houder van de aandelen, waarbij betaling wordt geëist en
vermeld wordt dat indien niet wordt voldaan aan de kennisgeving, de aandelen kunnen worden
verkocht. Ter uitvoering van de verkoop kunnen de Bestuurders iemand machtigen om de
verkochte aandelen te leveren aan of overeenkomstig de instructies van de koper.

Geldigheid van verkoop
18

De verkrijger wordt geregistreerd als houder van de aandelen en is niet verplicht om toe te zien
op de aanwending van de koopprijs en een eventuele onregelmatigheid of ongeldigheid in de
op de verkoop betrekking hebbende procedure laat zijn eigendom van de aandelen onverlet.
Nadat zijn naam is geregistreerd, kan de geldigheid van de verkoop door niemand in twijfel
worden getrokken en de remedie van iemand die door de verkoop is benadeeld, bestaat
slechts uit schadevergoeding en uitsluitend jegens de Vennootschap.

Aanwending van opbrengsten van de verkoop
19

De netto opbrengst na betaling van de kosten van de verkoop door de Vennootschap van
aandelen waarop zij een retentierecht heeft, wordt aangewend voor de (gedeeltelijke) betaling
van of kwijting voor de schuld of aansprakelijkheid waarvoor het retentierecht bestaat voor
zover die op dat moment betaalbaar is en een eventueel overschot wordt (onverminderd een
zelfde retentierecht voor schulden of aansprakelijkheid die op dat moment nog niet betaalbaar
was als het recht dat bestond voor de aandelen vóór de verkoop en bij afgifte, indien verlangd
door de Vennootschap, van het aandeelbewijs voor de verkochte aandelen om te worden
ingetrokken) wordt direct vóór de verkoop aan de houder betaald.

VERZOEK TOT STORTING OP AANDELEN
Verzoek tot storting
20

De Bestuurders kunnen de aandeelhouders van tijd tot tijd vragen om storting van bedragen
die nog niet gestort zijn op hun aandelen (hetzij op het nominale bedrag van de aandelen of bij
wijze van agio) en die niet betaalbaar zijn op een datum die is vastgesteld door of
overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden, en elke aandeelhouder is verplicht (mits de
Vennootschap ten minste veertien volle dagen van te voren een kennisgeving aan hem heeft
betekend waarin de tijd/tijden en plaats van betaling zijn vermeld) om op de tijd/tijden en plaats
zoals aangegeven het voor zijn aandelen opgevraagde bedrag aan de Vennootschap te
betalen. Een verzoek tot storting mag worden ingetrokken of uitgesteld zoals door de
Bestuurders bepaald. Iemand die gevraagd wordt om te storten, blijft aansprakelijk voor het
verzoek tot storting, niettegenstaande de daaropvolgende levering van de aandelen waarvoor
het verzoek tot bijstorting werd gedaan.
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Betaling op verzoek tot storting
21

Een verzoek tot storting kan in termijnen betaalbaar worden gemaakt en wordt geacht te zijn
gedaan op het tijdstip waarop het besluit van de Bestuurders waarbij het verzoek tot storting
werd goedgekeurd, werd genomen.

Aansprakelijkheid van gezamenlijke houders
22

De gezamenlijke houders van een aandeel zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verzoeken tot storting met betrekking tot het aandeel.

Verschuldigde rente bij niet-betaling
23

Indien geen betaling plaatsvindt op een verzoek tot storting nadat die storting opeisbaar is
geworden, is de persoon die de storting moet doen verplicht tot betaling van rente over het
niet-betaalde bedrag vanaf de dag van opeisbaarheid tot het tijdstip van daadwerkelijke
betaling tegen een door de Bestuurders te bepalen percentage (dat de basisrente van de Bank
of England met niet meer dan vijf procentpunten mag overtreffen) alsmede van alle door de
Vennootschap gemaakte kosten vanwege die niet-betaling, maar het staat de Bestuurders vrij
om in een bepaald geval of bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk af te zien van de betaling
van de rente of kosten.

Sommen die verschuldigd zijn bij toewijzing moeten worden behandeld als verzoeken tot
storting
24

Een som die verschuldigd wordt bij toewijzing of op enige andere datum die vastgesteld is door
of overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden vanwege het nominale bedrag van het aandeel of bij
wijze van agio, wordt geacht een verzoek tot storting te zijn waarvan kennisgeving is gedaan
en die verschuldigd is op de datum waarop deze op grond van de uitgiftevoorwaarden
betaalbaar wordt en in geval van niet-betaling zijn alle relevante bepalingen van deze statuten
met betrekking tot de betaling van rente, verbeurte of anderszins van toepassing alsof de som
verschuldigd is geworden op grond van een naar behoren gedaan verzoek tot storting waarvan
op de voorgeschreven wijze kennisgeving is gedaan.

Differentiatiebevoegdheid
25

De Bestuurders mogen bij de uitgifte van aandelen differentiëren tussen degenen aan wie
aandelen worden toegewezen of de houders voor wat betreft het bedrag van de stortingen die
moeten worden gedaan en de tijdstippen van betaling.

Betaling van stortingen vooraf
26

De Bestuurders mogen desgewenst van elke aandeelhouder die bereid is tot vooruitbetaling
aan hen van het gehele of een deel van het bedrag dat nog niet opgevraagd en gestort is op
door die aandeelhouder gehouden aandelen ontvangen en over alle aldus vooruitbetaalde
gelden (totdat deze daadwerkelijk betaalbaar zouden worden zonder de vooruitbetaling) rente
betalen tegen een percentage (dat de basisrente van de Bank of England met niet meer dan
vijf procentpunten mag overschrijden, tenzij de Vennootschap bij gewoon besluit anders
bepaalt), zoals door de Bestuurders bepaald.

VERBEURDVERKLARING VAN AANDELEN
Kennisgeving van niet-betaling op verzoek tot storting of tranche daarvan
27

Indien geen betaling plaatsvindt op een verzoek tot storting of tranche daarvan na de voor
betaling aangewezen dag, mogen de Bestuurders te allen tijde een kennisgeving betekenen
aan de houder waarin betaling wordt geëist van dat deel van het verzoek tot storting of de
tranche daarvan dat/die nog onbetaald is, samen met eventuele opgebouwde rente, en alle
kosten die de Vennootschap mogelijk heeft gemaakt vanwege die niet-betaling.

Vorm van de kennisgeving
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28

De kennisgeving vermeldt een verdere dag (die niet minder dan veertien volle dagen na de
datum van de kennisgeving mag liggen) op of waarvóór, en de plaats waar, de in de
kennisgeving verlangde betaling moet worden gedaan en vermeldt dat in geval van nietbetaling op of vóór de dag en op de plaats zoals aangegeven, de aandelen waarvoor het
verzoek tot storting is gedaan of waarvan een tranche betaalbaar is, kunnen worden verbeurd.
De Bestuurders mogen de afgifte aanvaarden van elk aandeel dat verbeurd verklaard kan
worden en in dat geval omvatten verwijzingen in deze statuten naar verbeurte ook afgifte.

Intrekking van aandelen indien niet aan kennisgeving wordt voldaan
29

Indien niet aan de eisen van de kennisgeving wordt voldaan, mag een aandeel waarvoor die is
gedaan op elk moment voordat de betaling heeft plaatsgevonden voor alle verzoeken tot
storting of tranches en van de daarover verschuldigde rente verbeurd verklaard worden bij
besluit van de Bestuurders en de verbeurdverklaring omvat alle vastgestelde dividenden en
andere gelden die betaalbaar zijn met betrekking tot de verbeurdverklaarde aandelen en die
niet betaald waren vóór de verbeurdverklaring.

Kennisgeving na verbeurdverklaring
30

Wanneer een aandeel verbeurdverklaard is, wordt de verbeurdverklaring betekend aan de
persoon die vóór de verbeurdverklaring houder van het aandeel was, maar een
verbeurdverklaring wordt nimmer ongeldig doordat geen kennisgeving is gedaan of in geval
van een tekortkoming in het doen van de kennisgeving.

Verkoop van verbeurdverklaarde aandelen
31

Totdat een aandeel is ingetrokken overeenkomstig de eisen van de Vennootschapswetgeving,
wordt een verbeurdverklaard aandeel geacht eigendom te zijn van de Vennootschap en mag dit
worden verkocht of opnieuw worden toegewezen of mag hierover anderszins worden beschikt,
hetzij aan de persoon die vóór de verbeurdverklaring houder was of aan een andere persoon
op de door de Bestuurders te bepalen voorwaarden en wijze, en op elk moment vóór de
verkoop, nieuwe toewijzing of beschikking mag de verbeurdverklaring door de Bestuurders
worden geannuleerd op de door de Bestuurders te bepalen voorwaarden.

Achterstanden moeten worden betaald, ondanks verbeurdverklaring
32

Een persoon wiens aandelen verbeurdverklaard zijn, houdt op aandeelhouder te zijn met
betrekking tot die aandelen en is verplicht tot afgifte aan de Vennootschap van het
aandeelbewijs voor de verbeurdverklaarde aandelen, maar blijft jegens de Vennootschap
verplicht tot betaling van alle gelden die ten tijde van de verbeurdverklaring door hem
verschuldigd waren aan de Vennootschap met betrekking tot die aandelen, met de rente
daarover tegen een door de Bestuurders te bepalen percentage (dat de basisrente van de
Bank of England met niet meer dan vijf procentpunten mag overschrijden) vanaf de datum van
verbeurdverklaring tot betaling, en de Vennootschap mag de betaling afdwingen zonder
verplicht te zijn om rekening te houden met de waarde van de verbeurdverklaarde aandelen of
voor een bij de vervreemding ontvangen tegenprestatie.

Effect van verbeurdverklaring
33

De verbeurdverklaring van een aandeel houdt het verval in van alle belangen in, en van alle
aanspraken en vorderingen tegen de Vennootschap met betrekking tot, het aandeel en alle
andere uit het aandeel voortvloeiende rechten, behalve voor die rechten die op grond van deze
statuten uitdrukkelijk worden behouden.

Wettelijke verklaring inzake verbeurdverklaring
34

Een wettelijke verklaring inhoudend dat degene die de verklaring aflegt Bestuurder van de
Vennootschap of de Secretaris is en dat een aandeel op een gespecificeerde datum is
verbeurd, vormt overtuigend bewijs van de daarin vermelde feiten jegens alle personen die
beweren gerechtigd te zijn tot het aandeel. De Vennootschap mag de tegenprestatie (indien
van toepassing) die voor het aandeel is gegeven bij de verkoop of nieuwe toewijzing daarvan of
beschikking daarover in ontvangst nemen en de Bestuurders mogen iemand machtigen om het
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aandeel te leveren aan de persoon aan wie het verkocht, opnieuw toegewezen of van de hand
gedaan is, en wanneer het een aandeel op naam betreft, wordt deze persoon geregistreerd als
de houder van het aandeel en is deze niet verplicht om toe te zien op de aanwending van de
koopprijs (indien van toepassing) en een onregelmatigheid of ongeldigheid in de procedure
voor de verbeurdverklaring, verkoop, nieuwe toewijzing of van de hand doen laat zijn eigendom
van het aandeel onverlet.

OVERDRACHT VAN AANDELEN
Overdracht
35

Onverminderd de eventuele van toepassing zijnde beperkingen van deze statuten:
(A) mag elke aandeelhouder een of meer van zijn ongecertificeerde aandelen door middel van
een relevant systeem overdragen op de wijze voorzien in en met inachtneming van de regels
voor ongecertificeerde effecten, en dienovereenkomstig is geen enkele bepaling uit deze
statuten van toepassing met betrekking tot een ongecertificeerd aandeel, voor zover dit de
uitvoering van een overdracht vereist of voorziet door middel van een schriftelijk stuk of de
overlegging van een aandeelbewijs voor het over te dragen aandeel; en
(B) mag een aandeelhouder een of meer van zijn gecertificeerde aandelen overdragen door
middel van een akte van levering in een gebruikelijke vorm of in enige andere door de
Bestuurders goed te keuren vorm.

Ondertekening van overdracht
36

De akte van levering van een gecertificeerd aandeel wordt ondertekend door of namens de
vervreemder en (in het geval van een gedeeltelijk volgestort aandeel) de verkrijger en de
vervreemder worden geacht houder van het bettreffende aandeel te blijven totdat de naam van
de verkrijger in het register is ingeschreven met betrekking tot dat aandeel. Alle aktes van
levering mogen, na registratie, door de Vennootschap worden bewaard. De leveringsboeken
worden tijdens een periode die de Bestuurders wenselijk achten gesloten, welke in totaal niet
langer dan dertig dagen per jaar mag zijn.

Recht om registratie van gedeeltelijk volgestorte aandelen te weigeren
37

De Bestuurders mogen weigeren om een overdracht van een aandeel dat niet volgestort is
weigeren.

Andere rechten om registratie van levering te weigeren
38

(A) De registratie van een levering van een ongecertificeerd aandeel kan worden geweigerd in
de omstandigheden vermeld in de regels voor ongecertificeerde effecten, en wanneer, in geval
van levering aan gezamenlijke houders, het aantal gezamenlijke houders aan wie het
ongecertificeerde aandeel moet worden geleverd meer dan vier bedraagt.
(B) De Bestuurders mogen de registratie van een levering van een gecertificeerd aandeel
weigeren, tenzij:
(i) de akte van levering naar behoren is voorzien van een stempel of naar behoren
gecertificeerd is of anderszins naar genoegen van de Bestuurders is gebleken dat deze
vrijgesteld is van zegelrecht en wordt achtergelaten op het kantoor of een zodanige andere
plaats als de Bestuurders van tijd tot tijd mogen bepalen (behoudens in geval van levering door
een persoon aan wie de Vennootschap wettelijk niet verplicht is om een aandeelbewijs uit te
geven en aan wie geen aandeelbewijs is uitgegeven), vergezeld van het aandeelbewijs voor
het aandeel waarop dit betrekking heeft en zodanig ander bewijs als de Bestuurders
redelijkerwijs mogen verlangen als bewijs van de gerechtigheid van de persoon de akte van
levering tekent om de levering uit te voeren en, indien de akte van levering is ondertekend door
iemand anders namens hem, de volmacht van die persoon om dit te doen;
(ii) de akte van levering slechts betrekking heeft op één klasse aandelen; en
(iii) in geval van levering aan gezamenlijke houders, het aantal gezamenlijke houders aan wie
het aandeel moet worden geleverd maximaal vier bedraagt.
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(C) Voor alle doeleinden van deze statuten inzake de registratie van leveringen van aandelen
geldt dat de afstand van de toewijzing van aandelen door de persoon aan wie deze zijn
toegewezen ten gunste van iemand anders als levering wordt beschouwd en de Bestuurders
hebben dezelfde bevoegdheid om te weigeren om uitvoering te geven aan een dergelijke
afstand alsof het een levering was.

Kennisgeving van weigering
39

Indien de Bestuurders een levering weigeren te registreren, doen zij binnen twee maanden na
de datum waarop de akte van levering werd gedeponeerd of, in geval van ongecertificeerde
aandelen, binnen twee maanden na de datum waarop de betreffende instructie van de
Beheerder is ontvangen, kennisgeving van de weigering aan de verkrijger.

Geen vergoeding verschuldigd bij registratie
40

De Vennootschap mag geen vergoeding in rekening brengen voor de registratie van een
levering of stuk die/dat betrekking heeft of van invloed is op de eigendom van een aandeel of
voor het doen van enige andere inschrijving in het register.

OVERGANG VAN AANDELEN
Overgang van geregistreerde aandelen bij overlijden
41

Indien een aandeelhouder overlijdt, is/zijn zijn nabestaande(n), indien hij een gezamenlijke
houder was, en zijn persoonlijk vertegenwoordigers, wanneer hij de enige houder was of de
enige overlevende van gezamenlijke houders, de enige perso(o)n(en) die de Vennootschap
erkent als rechthebbende met betrekking tot zijn aandelen; niets in deze statuten zal de
nalatenschap van een overleden houder echter ontslaan van aansprakelijkheid voor een
aandeel dat door hem alleen of gezamenlijk met andere personen werd gehouden.

Inschrijving van overgang in register
42

Wanneer het recht van iemand op een aandeel als gevolg van het overlijden of faillissement
van een aandeelhouder of enige andere gebeurtenis die aanleiding geeft tot de overgang
daarvan van rechtswege naar genoegen van de Bestuurders wordt bewezen, zorgen de
Bestuurders voor inschrijving van het recht van die persoon in het register.

Keuze van persoon die door overgang rechthebbende is
43

Iemand die door overgang rechthebbende van een aandeel is mag, behoudens zoals elders in
deze statuten bepaald, ervoor kiezen om hetzij houder van het aandeel te worden, hetzij een
door hem benoemde persoon als houder te laten registreren. Indien hij ervoor kiest om zelf
geregistreerd te worden, doet hij hiervan kennisgeving aan de Vennootschap. Indien hij ervoor
kiest om iemand anders te laten registeren, dient hij de eigendom van het aandeel aan die
persoon over te dragen. Alle bepalingen uit deze statuten inzake de levering van aandelen zijn
van toepassing op de kennisgeving of levering, alsof het overlijden of faillissement van de
aandeelhouder of andere gebeurtenis die aanleiding gaf tot de overgang niet had
plaatsgevonden en de kennisgeving of levering was gedaan of uitgevoerd door de
aandeelhouder.

Rechten van personen die door overgang rechthebbende zijn
44

Wanneer iemand door overgang rechthebbende wordt op een aandeel, houden de rechten van
de houder met betrekking tot dat aandeel op te bestaan, maar de persoon die door overgang
rechthebbende op het aandeel is, mag geldig kwijting verlenen voor eventuele dividenden of
andere sommen die met betrekking tot dat aandeel verschuldigd zijn en heeft dezelfde rechten
met betrekking tot het aandeel als die welke hij zou hebben gehad indien hij de houder daarvan
was, met dien verstande dat om op een algemene vergadering op dat aandeel te kunnen
stemmen, hij de Bestuurders ten minste 48 uur voordat de vergadering waarop hij voorstelt te
gaan stemmen wordt gehouden, moet hebben overtuigd van zijn recht of de Bestuurders zijn
recht om te stemmen op dat aandeel eerder hebben erkend. De Bestuurders mogen te allen
tijde een kennisgeving sturen waarin van die persoon wordt verlangd om te kiezen om hetzij
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zelf geregistreerd te worden, hetzij het aandeel over te dragen, en indien niet binnen zestig
dagen aan de kennisgeving wordt voldaan, mogen de Bestuurders de betaling van alle
dividenden en andere met betrekking tot het aandeel verschuldigde bedragen opschorten,
totdat aan de eisen van de kennisgeving is voldaan of, indien het aandeel volgestort is,
aannemen dat de persoon ervoor heeft gekozen om geregistreerd te worden als
aandeelhouder met betrekking tot dat aandeel en mag hij dienovereenkomstig geregistreerd
worden.

CONVERSIE VAN AANDELEN IN STOCK
Conversie van aandelen in stock
45

De Vennootschap in algemene vergadering mag volgestorte aandelen (met uitzondering van
aandelen die als treasury-aandelen worden gehouden) converteren in stock en mag stock
terugconverteren in volgestorte aandelen van welke coupure ook. Wanneer aandelen zijn
geconverteerd in stock, mogen de verschillende houders van die stock vanaf dat moment hun
respectievelijke belangen daarin of enig deel van een dergelijk belang op dezelfde wijze en met
inachtneming van de dezelfde regels en beperkingen overdragen als die welke op dat moment
gelden voor overdrachten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, of zo dicht
mogelijk daarbij als de omstandigheden toestaan. De Bestuurders mogen echter van tijd tot tijd,
desgewenst, het minimumbedrag van overdraagbare stock bepalen en bepalen dat fracties van
een pond niet in behandeling worden genomen, echter met de bevoegdheid om naar eigen
inzicht in een bepaald geval af te zien van die regels.

Rechten van stockhouders
46

Stock verleent aan de houders daarvan respectievelijk dezelfde privileges en voordelen ten
aanzien van winstdeling en stemmen op vergaderingen van de Vennootschap en voor andere
doeleinden als die welke zouden worden verleend door aandelen van een gelijk bedrag in het
kapitaal van de Vennootschap van dezelfde klasse als de aandelen waaruit die stock is
geconverteerd, maar zodanig dat geen van de privileges of voordelen, behalve de deling in de
winsten van de Vennootschap of in de activa van de Vennootschap bij liquidatie, worden
verleend door een zodanig aliquot deel van stock dat dergelijke privileges of voordelen, indien
bestaand in aandelen, niet zou hebben verleend. Een dergelijke conversie zal nooit afbreuk
doen aan of van invloed zijn op een preferentie of ander buitengewoon privilege dat aan de
aldus geconverteerde aandelen verbonden is. Behoudens zoals hiervoor genoemd, zijn alle
hierin vervatte bepalingen, voor zover de omstandigheden dat toestaan, van toepassing op
zowel stock als aandelen. De stock die voortvloeit uit de conversie van een klasse aandelen in
stock wordt op dezelfde wijze omschreven als die klasse, waarbij het woord aandelen wordt
vervangen door stock.

WARRANTS AAN TOONDER VOOR AANDELEN
Uitgifte van warrants voor aandelen
47

De Vennootschap is hierbij gemachtigd om warrants voor aandelen uit te geven op grond van
de door de Vennootschapswetgeving verleende bevoegdheden, en de Bestuurders mogen
dienovereenkomstig, met betrekking tot alle volgestorte aandelen (in elk geval waarin zij dit
naar eigen inzicht wenselijk achten), na een schriftelijk verzoek daartoe dat ondertekend is door
de persoon die als houder van dergelijke aandelen geregistreerd is en dat geauthentiseerd is
door een wettelijke verklaring of ander bewijs (indien van toepassing) die de Bestuurders van
tijd tot tijd mogen eisen ten aanzien van de identiteit van de persoon die het verzoek tekent, en
na ontvangst van het aandeelbewijs (indien van toepassing) voor die aandelen, en het bedrag
van het zegelrecht voor die warrant, of indien de Vennootschap dat zegelrecht eerder op
samengestelde grondslag heeft berekend, de som (indien van toepassing) die de Bestuurders
bepalen met betrekking tot het bedrag dat verschuldigd is voor die samengestelde berekening,
en de vergoeding die de Bestuurders van tijd tot tijd mogen verlangen, een naar behoren
gestempelde warrant onder een zegel uitgeven die in alle opzichten voor rekening is van de
persoon die deze aanvraagt en die vermeldt dat de toonder van de warrant rechthebbende is
op de daarin beschreven aandelen, en de bestuurders mogen, in elk geval waarin aldus een
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warrant wordt uitgegeven, door middel van coupons of anderszins voorzien in de betaling van
toekomstige dividenden of andere sommen op de in die warrant opgenomen aandelen.
Toonder van warrant wordt aangemerkt als aandeelhouder van de Vennootschap
48

Onverminderd de bepalingen van deze statuten en van de Vennootschapswetgeving, wordt de
toonder van een warrant aangemerkt als aandeelhouder van de Vennootschap en geacht recht
te hebben op dezelfde privileges en voordelen als die welke hij zou hebben gehad, indien zijn
naam in het register was opgenomen als houder van de in die warrant beschreven aandelen.

Beperkingen aan bijwonen en stemmen op vergaderingen
49

Niemand heeft als toonder van een warrant het recht om (a) een verzoek tot bijeenroeping van
een vergadering te tekenen of kennisgeving te doen van een voornemen om een besluit aan
een vergadering voor te leggen, of (b) zelf of bij gemachtigde een vergadering bij te wonen en
daar te stemmen of een privilege uit te oefenen op een vergadering als aandeelhouder, tenzij
hij in geval (a) vóór of ten tijde van de indiening van dat verzoek of doen van de kennisgeving
van een voornemen zoals hierboven genoemd, of in geval (b) ten minste drie dagen vóór de
voor de vergadering vastgestelde dag op het kantoor of een eventuele andere in de
kennisgeving aangegeven plaats de warrant heeft gedeponeerd waarvoor hij beweert te
handelen of de vergadering wil bijwonen of daar stemmen zoals hierboven genoemd, en tenzij
de warrant aldus gedeponeerd blijft totdat de vergadering en een eventuele verdaging daarvan
hebben plaatsgevonden.

Er kan slechts één naam als houder van de warrant worden ontvangen
50

Er mag niet meer dan één naam als naam van de houder van een warrant worden ontvangen.

Uitgifte van deponeringscertificaat met betrekking tot warrants
51

Aan een persoon die daar aldus een warrant deponeert, wordt een certificaat verstrekt die zijn
naam en adres vermeldt, en de aandelen beschrijft die in de aldus gedeponeerde warrant zijn
opgenomen, en die de datum draagt van de uitgifte van het certificaat, en dat bewijs geeft hem
of zijn naar behoren benoemde gemachtigde, zoals hierna bepaald, het recht om elke
algemene vergadering die binnen drie maanden na de datum van het certificaat wordt
gehouden op dezelfde wijze bij te wonen en daar op dezelfde wijze te stemmen alsof hij de
geregistreerde houder van de in het certificaat vermelde aandelen was.

Afgifte van deponeringscertificaat
52

Bij afgifte van het certificaat aan de Vennootschap, is de toonder van het certificaat gerechtigd
om de warrant waarvoor het certificaat was gegeven, te ontvangen.

Beperking in uitoefening van rechten van aandeelhouderschap
53

De houder van een warrant is niet gerechtigd, behalve zoals hiervoor vermeld, om enig recht
als aandeelhouder uit te oefenen, tenzij hij (indien dit door een Bestuurder of de Secretaris
wordt verzocht) zijn warrant overlegt en zijn naam en adres opgeeft.

Uitgifte van nieuwe warrants voor aandelen
54

De Bestuurders mogen van tijd tot tijd regels vaststellen voor wat betreft de voorwaarden
waarop, indien zij dit wenselijk achten, een nieuwe warrant of coupon mag worden uitgegeven
in elk geval waarin een warrant of coupon versleten, beschadigd of vernietigd is, maar er mag
geen nieuwe warrant worden uitgegeven ter vervanging van een vernietigde warrant, tenzij de
Bestuurders zonder gerede twijfel overtuigd zijn dat het origineel vernietigd is.

Levering van warrants voor aandelen
55

De in een warrant opgenomen aandelen worden geleverd door afgifte van de warrant zonder
enige schriftelijke overdracht en zonder registratie, en op aldus opgenomen aandelen zijn de
hierboven opgenomen bepalingen met betrekking tot de levering van aandelen niet van
toepassing.
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Uitgifte van aandelen tegen afgifte van warrants
56

Bij afgifte van zijn warrant samen met de uitstaande dividendcoupons, indien van toepassing,
met betrekking tot die warrant aan de Vennootschap ter intrekking, is de toonder van een
bewijs gerechtigd om zijn naam in het register te laten inschrijven als aandeelhouder met
betrekking tot de in de warrant opgenomen aandelen, maar de Vennootschap is in geen geval
verantwoordelijk voor een verlies dat of schade die iemand lijdt als gevolg van het feit dat de
Vennootschap bij de afgifte van een warrant de naam van iemand in het register inschrijft die
niet de wettige en rechtmatige eigenaar is van de afgegeven warrant.

NIET-GETRACEERDE AANDEELHOUDERS
Verkoop van aandelen van niet-getraceerde aandeelhouders
57

De Vennootschap mag aandelen in de Vennootschap namens de houder of persoon die door
overgang rechthebbende is op de aandelen verkopen door opdracht te geven aan een
aandeelhouder van de London Stock Exchange plc om deze te verkopen overeenkomstig de
dan geldende beste praktijken, indien:
(A) de aandelen in gecertificeerde vorm zijn,
(B) de aandelen in uitgifte zijn geweest in gecertificeerde of ongecertificeerde vorm gedurende
de gehele wachttijd en er tijdens de wachttijd ten minste drie contante dividenden betaalbaar
zijn geworden op de aandelen,
(C) een op de aandelen betaalbaar dividend ofwel niet is opgeëist door presentatie aan de
betalende bank van de betreffende cheque of warrant of niet is voldaan door overmaking van
geld naar een bankrekening die is opgegeven door de houder van of de persoon die door
overgang rechthebbende is op de aandelen of door overmaking van geld door middel van een
relevant systeem op enig tijdstip gedurende de betreffende periode,
(D) voor zover een Bestuurder van de Vennootschap na afloop van de betreffende periode
alsdan bekend is, de Vennootschap niet op enig moment tijdens de relevante periode een
mededeling heeft ontvangen van de houder van of persoon die door overgang rechthebbende
is op de aandelen, en
(E) de Vennootschap twee advertenties heeft laten publiceren, één in een dagblad met een
nationale oplage in het Verenigd Koninkrijk en de andere in een krant die wordt verspreid in het
gebied van het adres van de houder of persoon die door overgang rechthebbende is op de in
het register getoonde aandelen, waarbij kennisgeving is gedaan van haar voornemen om de
aandelen te verkopen en een periode van drie maanden is verstreken sinds de datum van
publicatie van de advertenties of van de laatste van de twee te publiceren advertenties, indien
zij op verschillende datums worden gepubliceerd.
Met het oog op dit artikel:
betekent “wachttijd” de periode van twaalf jaar direct voorafgaand aan de datum van publicatie
van de in lid (E) hierboven bedoelde advertenties of van de eerste van de twee te publiceren
advertenties, indien deze op verschillende datums worden gepubliceerd; en
betekent de “relevante periode” de periode die begint bij aanvang van de wachttijd en die
eindigt op de datum waarop aan alle in de leden (A) tot en met (E) hierboven vermelde
voorwaarden is voldaan
Indien na de publicatie van één of beide in lid (E) hierboven bedoelde advertenties, maar
voordat de Vennootschap gerechtigd is geworden om de aandelen op grond van dit lid van dit
artikel te verkopen, niet langer aan de eisen van lid (C) of (D) hierboven wordt voldaan, mag de
Vennootschap die aandelen desalniettemin verkopen nadat opnieuw aan de eisen van leden
(A) to (E) hierboven is voldaan met betrekking tot die aandelen.
Indien gedurende enige relevante periode verdere aandelen zijn uitgegeven uit hoofde van die
welke bij aanvang van die relevante periode werden gehouden of van aandelen die eerder
aldus waren uitgegeven gedurende die relevante periode en aan alle vereisten van leden (A)
en (C) tot en met (E) hierboven is voldaan met betrekking tot die verdere aandelen, mag de
Vennootschap ook die verdere aandelen verkopen.
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Om uitvoering te geven aan een verkoop van aandelen op grond van dit lid van dit artikel
mogen de Bestuurders iemand machtigen om de aandelen in kwestie te leveren en een door
die persoon ondertekende akte van levering is even effectief als wanneer die was ondertekend
door de houder van of persoon die door overgang rechthebbende is op de aandelen. De koper
is niet verplicht om toe te zien op de aanwending van de koopsom en een onregelmatigheid of
ongeldigheid in de op de verkoop betrekking hebbende procedures laat zijn eigendom van de
aandelen onverlet. De netto opbrengst van de verkoop komt toe aan de Vennootschap en bij
ontvangst daarvan wordt de Vennootschap aan de voormalige houder van of persoon die door
overgang rechthebbende is een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan de netto opbrengst, tenzij
en totdat deze op grond van dit artikel wordt verbeurd. Met betrekking tot de schuld mag geen
trust worden gecreëerd en hierover is geen rente verschuldigd en de Vennootschap is niet
verplicht om verantwoording af te leggen over geld dat verdiend is met de netto opbrengst, die
binnen de onderneming van de Vennootschap naar goeddunken van de Vennootschap mag
worden gebruikt. Indien de Vennootschap gedurende een periode van zes jaar na de datum
waarop de Vennootschap de betreffende aandelen op grond van dit artikel verkocht, geen
geldige vordering tot betaling van het geld ontvangt, wordt het geld verbeurd en komt het toe
aan de Vennootschap.

Beëindiging van sturen van dividendbetalingen
58

De Vennootschap mag ophouden met het per post versturen van een cheque of warrant of
ander financieel instrument of met het gebruik van een andere betaalwijze, waaronder door
middel van een relevant systeem, voor een dividend dat betaalbaar is op aandelen in de
Vennootschap dat normaliter op die wijze op die aandelen wordt betaald, indien hetzij (a) de
cheques of warrants of andere financiële instrumenten met betrekking tot minste twee
achtereenvolgende, op die aandelen betaalbare dividenden onafgeleverd aan de vennootschap
geretourneerd zijn of ongeïnd zijn gebleven of die betaalwijze is mislukt, of (b) na één zo’n
gebeurtenis zonder succes redelijke inlichtingen zijn ingewonnen om een nieuw adres of
nieuwe rekening van de geregistreerde houder vast te stellen. Onverminderd de bepalingen uit
deze statuten, mag de Vennootschap opnieuw beginnen met het sturen van cheques of
warrants of andere financiële instrumenten of het toepassen van dergelijke andere methodes
met betrekking tot de op die aandelen betaalbare dividenden, indien de houder of persoon die
door overgang rechthebbende is schriftelijk verzoekt om daarmee opnieuw te beginnen.

WIJZIGING VAN KAPITAAL
Onderverdeling
59

In elk besluit waarbij de Vennootschap wordt gemachtigd om een of meer van haar aandelen
onder te verdelen, mag worden bepaald dat tussen de uit de onderverdeling voortvloeiende
aandelen geldt dat een of meer daarvan een preferentie of voordelen kan/kunnen hebben of
onderworpen kunnen zijn aan een beperking vergeleken met de andere.

Fracties
60

Telkens wanneer aandeelhouders als gevolg van een fusie recht zouden krijgen op fracties van
een aandeel, mogen de Bestuurders naar eigen goeddunken doen met de fracties wat
wenselijk is en in het bijzonder mogen zij de aandelen die de fracties vertegenwoordigen
verkopen
aan
iemand
(waaronder,
onverminderd
de
bepalingen
van
de
Vennootschapswetgeving, de Vennootschap) en de netto opbrengst van de verkoop in de
juiste verhouding verdelen tussen die aandeelhouders en de Bestuurders mogen iemand
machtigen om de aandelen over te dragen of te leveren aan of overeenkomstig de instructies
van de koper. De persoon aan wie aandelen worden overgedragen of geleverd, is niet verplicht
om toe te zien op de aanwending van de koopsom en een onregelmatigheid in of de
ongeldigheid van de procedures met betrekking tot de verkoop laat zijn eigendom van de
aandelen onverlet.

205

ALGEMENE VERGADERINGEN
Onvoldoende Bestuurders binnen het Verenigd Koninkrijk
61

Indien er op enig moment binnen het Verenigd Koninkrijk onvoldoende Bestuurders zijn die in
staat zijn om te handelen om een quorum te vormen, mag elke Bestuurder of mogen elke twee
aandeelhouders van de Vennootschap een algemene vergadering bijeenroepen op zo veel
mogelijk dezelfde wijze als die waarop vergaderingen door de Bestuurders bijeengeroepen
mogen worden.

OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERINGEN
Geen oproeping of niet-ontvangst van oproeping
62

(A) Een onbedoeld verzuim of onbedoelde omissie om een oproeping tot een vergadering te
doen of een onbedoeld verzuim om een stuk met betrekking tot een vergadering te sturen, of
de niet-ontvangst van die oproeping of dat stuk of andere informatie (zelfs indien de
Vennootschap bekend wordt met een dergelijke niet-ontvangst) door iemand die recht heeft op
ontvangst van die oproeping of dat stuk maakt de besluiten op die vergadering niet
ongeldig; en
(B) een aandeelhouder die in persoon of bij gemachtigde bij een vergadering aanwezig is wordt
geacht op de juiste wijze te zijn opgeroepen tot die vergadering en, waar van toepassing,
geacht in kennis te zijn gesteld van het doel van die vergadering.

GANG VAN ZAKEN OP ALGEMENE VERGADERINGEN
Quorum
63

Op een algemene vergadering kan niet worden besloten over onderwerpen (behoudens de
vaststelling en goedkeuring van een dividend), tenzij een quorum aanwezig is wanneer de
vergadering overgaat tot besluitvorming, maar het ontbreken van een quorum staat niet in de
weg aan de verkiezing of benoeming van een voorzitter, die niet wordt aangemerkt als
onderdeel van de besluitvorming van de vergadering. Tenzij anders bepaald door deze
statuten, vormen zeven aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn en
gerechtigd zijn om te stemmen voor alle doeleinden een quorum.

Ontbinding en verdaging van vergadering bij afwezigheid van quorum
64

Indien binnen vijf minuten (of zo veel langer, met een maximum van één uur, als de voorzitter
van de vergadering kan besluiten te wachten) na de voor de aanvang van de vergadering
bepaalde tijd geen quorum aanwezig is, wordt de vergadering, indien deze vergadering op
verzoek van de aandeelhouders bijeengeroepen was, ontbonden en in elk ander geval wordt
de vergadering verdaagd tot een zodanige andere dag (die ten minste tien volle dagen later
moet zijn) en naar een zodanige andere tijd of plaats als de voorzitter van de vergadering kan
besluiten en op deze verdaagde vergadering vormt één aandeelhouder die in persoon of bij
gemachtigde aanwezig is en gerechtigd is om te stemmen (ongeacht het aantal door hem
gehouden aandelen) een quorum en in de oproeping tot de verdaagde vergadering moet
worden vermeld dat één aandeelhouder die in persoon of bij gemachtigde aanwezig is en
gerechtigd is om te stemmen (ongeacht het aantal door hem gehouden aandelen) een quorum
vormt.

Voorzitter van de algemene vergadering
65

De voorzitter (indien van toepassing) van de Bestuurders of, in zijn afwezigheid, een
vicevoorzitter (indien van toepassing) treedt bij elke algemene vergadering als voorzitter op.
Indien (i) er geen voorzitter of vicevoorzitter is; of (ii) op enige vergadering noch de voorzitter,
noch de vicevoorzitter binnen vijf minuten na de voor de aanvang van de vergadering bepaalde
tijd aanwezig is; of (iii) noch de voorzitter, noch een vicevoorzitter bereid is als voorzitter te
fungeren; of (iv) gedurende het verloop van een vergadering, de voorzitter van de vergadering
niet langer aanwezig is ter vergadering overeenkomstig artikel 69(D)(b), dan wordt de voorzitter
van de vergadering als volgt gekozen: (a) de Bestuurders die aanwezig zijn op een locatie waar
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de vergadering wordt gehouden op grond van artikel 69(A) kiezen iemand uit hun midden op te
treden; of (b) indien slechts één Bestuurder aanwezig is, treedt hij op als voorzitter indien hij
bereid is te handelen; of (c) in geval van de in leden (i) tot en met (iii) van dit Artikel bedoelde
situaties, indien er geen Bestuurder aanwezig is, of indien elk van de aanwezige Bestuurders
weigert om als voorzitter te fungeren, benoemen de aanwezige personen die gerechtigd zijn
om te stemmen iemand uit hun midden tot voorzitter; of (d), uitsluitend in het geval van de in lid
(iv) van dit Artikel bedoelde situatie, indien geen Bestuurder aanwezig is, of indien elk van de
aanwezige Bestuurders weigert om als voorzitter te fungeren, dan zal de persoon die de
Bestuurders hebben benoemd om als voorzitter te fungeren in die omstandigheden de
vergadering voorzitten, of indien een dergelijke persoon niet is benoemd, benoemen de
personen die ter vergadering aanwezig zijn en gerechtigd zijn om te stemmen iemand uit hun
midden tot voorzitter.

Recht om vergadering bij te wonen en het woord te voeren
66

Elke Bestuurder is gerechtigd om een algemene vergadering van de Vennootschap en een
afzonderlijke algemene vergadering van de houders van een klasse aandelen in de
Vennootschap bij te wonen en hier het woord te voeren.

Verdagingen en kennisgeving van verdaging
67

(A) Naast de door Artikel 69 verleende bevoegdheid van de voorzitter om een vergadering te
verdagen, mag de voorzitter te allen tijde, zonder toestemming van de vergadering elke
vergadering verdagen (ongeacht of die is begonnen of een quorum aanwezig is), hetzij sine die
(zonder bepaling van een nieuwe datum/tijd), hetzij naar een andere tijd of plaats, indien hem is
gebleken dat (a) de stemgerechtigde aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen niet
gemakkelijk kunnen worden gehuisvest op de voor de vergadering aangewezen plaats, of
(b) het gedrag van de aanwezigen een ordentelijke voortzetting van de besluitvorming
verhindert of waarschijnlijk zal verhinderen of (c) een verdaging anderszins noodzakelijk is met
het oog op een behoorlijke besluitvorming door de vergadering. Bovendien mag de voorzitter te
allen tijde, met de toestemming van een vergadering waarop een quorum aanwezig is (en moet
de voorzitter, indien de vergadering dit bepaalt) de vergadering verdagen, hetzij sine die, hetzij
naar een andere tijd of plaats. Wanneer een vergadering sine die wordt verdaagd, worden de
tijd en plaats voor de verdaagde vergadering door de Bestuurders bepaald. Op een verdaagde
vergadering mogen geen besluiten worden genomen, behalve besluiten die naar behoren
hadden kunnen worden genomen op de vergadering wanneer de verdaging niet had
plaatsgevonden.
(B) Wanneer een vergadering wordt verdaagd voor drie maanden of langer, of sine die, of
indien een besluit moet worden genomen op een verdaagde vergadering waarvan de algemene
aard niet in de oproeping tot de oorspronkelijke vergadering was vermeld, vindt de oproeping
tot de verdaagde vergadering op dezelfde wijze plaats als in geval van een oorspronkelijke
vergadering. Behoudens zoals in dit artikel bepaald, is oproeping tot een verdaagde
vergadering of kennisgeving van de onderwerpen die op een verdaagde vergadering aan de
orde komen niet nodig.

Wijzigingen in besluiten
68

In geval van een besluit dat naar behoren is voorgesteld als buitengewoon besluit, mogen geen
wijzigingen daarin worden overwogen (anders dan een wijziging ter correctie van een
octrooifout) en mag daarover niet worden gestemd, en in geval van een besluit dat naar
behoren is voorgesteld als gewoon besluit, mogen geen wijzigingen daarin worden overwogen
(anders dan een wijziging ter correctie van een octrooifout) en mag daarover niet worden
gestemd, tenzij hetzij ten minste twee werkdagen vóór de datum die is vastgesteld voor het
houden van de vergadering of verdaagde vergadering waarop een dergelijk gewoon besluit zal
worden voorgesteld, de voorwaarden van de wijziging en het voornemen om die aan te nemen
door de Vennootschap schriftelijk zijn ontvangen op het kantoor, hetzij de voorzitter van de
vergadering geheel naar eigen goeddunken beslist dat deze mag worden besproken of dat
hierover mag worden gestemd. Met de toestemming van de voorzitter van de vergadering mag
een wijziging worden ingetrokken door degene die deze had voorgesteld alvorens deze in
stemming wordt gebracht.

207

Regelingen voor deelname aan algemene vergaderingen
69

(A) De Bestuurders bepalen de locatie of locaties (die in het Verenigd Koninkrijk of elders
gelegen mogen zijn) waar een algemene vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden.
Indien de vergadering op meer dan één locatie zal plaatsvinden, bepalen de Bestuurders voor
elke locatie of (i) alle Bestuurders (indien van toepassing), aandeelhouders en gemachtigden
die op die locatie aanwezig zijn, zullen worden aangemerkt als ter vergadering aanwezig (een
“Locatie voor Aandeelhouders”) of (ii) alleen Bestuurders als Bestuurders en niet
aandeelhouders of gemachtigden die op die locatie aanwezig zijn zullen worden aangemerkt
als ter vergadering aanwezig (“Locatie alleen voor Bestuurders”). Er moet ten minste één
Aandeelhouderslocatie in het Verenigd Koninkrijk zijn. Indien aandeelhouders en gemachtigden
worden aangemerkt als ter vergadering aanwezig overeenkomstig dit artikel, worden zij
meegeteld voor het quorum voor, en hebben zij het recht om het woord te voeren en te
stemmen op die vergadering. De vergadering kan worden voorgezeten vanuit elk van de
locaties voor de vergadering.
(B) Indien de Bestuurders besluiten dat een algemene vergadering zal plaatsvinden op meer
dan één locatie, worden er voldoende faciliteiten ter beschikking gesteld (waaronder door het
gebruik van communicatiemiddelen) om te waarborgen dat de personen op elke locatie die
worden aangemerkt als ter vergadering aanwezig overeenkomstig Artikel 69(A) een redelijke
gelegenheid hebben om iemand anders die gerechtigd is om het woord te voeren in de
vergadering vanaf een andere locatie te zien en te horen, en dat zij, wanneer zij het woord
voeren op de vergadering, een redelijke gelegenheid hebben om te worden gezien en gehoord
door iemand anders die wordt aangemerkt als ter vergadering aanwezig op enige andere
locatie.
(C) Indien bij aanvang of tijdens een algemene vergadering, een Locatie voor Aandeelhouders
niet of niet langer voldoet aan de vereisten van Artikel 69(B) met betrekking tot een andere
Locatie voor Aandeelhouders, verdaagt de voorzitter van de vergadering (ongeacht waar die
zich bevindt) de vergadering en wordt die verdaging zo snel mogelijk gecommuniceerd aan
elke betreffende locatie. De voorzitter mag de maatregelen treffen die hij nodig acht om de
besluitvorming van de vergadering voort te zetten, waaronder een tijdelijke verdaging van de
vergadering voor zo lang als hij nodig acht om communicatieproblemen op te lossen of
personen die aanwezig zijn op een Locatie voor Aandeelhouders die niet langer aan de
vereisten van Artikel 69(B) voldoet, te verplaatsen naar een andere locatie of andere locaties,
waar wel aan dergelijke eisen kan worden voldaan. In geval van een verdaging, wordt een
besluit dat op de algemene vergadering is genomen vóór die verdaging niet aangemerkt als
ongeldig vanwege de omstandigheden die aanleiding gaven tot de verdaging.
(D) Indien bij aanvang of tijdens een algemene vergadering alle Locaties voor Aandeelhouders
kunnen voldoen aan de vereisten van Artikel 69(B) met betrekking tot alle andere Locaties voor
Aandeelhouders, maar een of meer van de Locaties alleen voor Bestuurders niet aan de
vereisten van Artikel 69(B) met betrekking tot een andere locatie kan/kunnen voldoen:
(a) wordt de algemene vergadering niet verdaagd;
(b) worden alle personen die aanwezig zijn op een Locatie alleen voor Bestuurders niet geacht
ter vergadering aanwezig te zijn;
(c) wordt de identiteit van de voorzitter van de vergadering vastgesteld overeenkomstig Artikel
65 op basis van de ter vergadering aanwezige personen (en indien gedurende de loop van een
vergadering, de voorzitter van de vergadering niet langer aanwezig is overeenkomstig Artikel
69(D)(b), dan treedt een nieuwe persoon op als voorzitter, wiens identiteit overeenkomstig
Artikel 65) wordt vastgesteld; en
(d) worden besluiten die genomen zijn op de algemene vergadering niet als ongeldig
aangemerkt vanwege het feit dat een of meer van de Locaties alleen voor Bestuurders niet
kunnen voldoen aan de vereisten van Artikel 69(B).
(E) De Bestuurders mogen aan personen die niet anderszins gerechtigd zijn om algemene
vergaderingen bij te wonen, toestaan om (i) aanwezig te zijn op een of meer locaties waar zij
bepalen dat de algemene vergadering zal plaatsvinden overeenkomstig Artikel 69(A) of (ii) een
redelijke gelegenheid zullen hebben om het verhandelde op de algemene vergadering te zien
en te horen en het woord te voeren in de vergadering vanaf een andere locatie door het
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gebruik van communicatiemiddelen. Die personen worden niet aangemerkt als ter vergadering
aanwezig en kunnen niet stemmen op de vergadering, maar hebben het recht om het woord te
voeren op de vergadering, tenzij de voorzitter van de vergadering bepaalt, in verband met het
bewaren van de orde op de vergadering of anderszins, dat (hetzij met betrekking tot een
bepaald persoon of in het algemeen) (a) het recht om het woord te voeren op de vergadering
wordt ingetrokken, (b) de toestemming om de vergadering bij te wonen wordt ingetrokken of
(c) waar de deelname door die personen aan de vergadering niet in persoon, maar door middel
van andere communicatiemiddelen geschiedt, dat die andere communicatiemiddelen mogen
worden ingetrokken. De besluiten die genomen worden op de algemene vergadering worden
niet als ongeldig aangemerkt vanwege het feit dat die personen het ter vergadering
verhandelde niet of niet volledig kunnen zien of horen of door een vaststelling van de
voorzitter van de vergadering overeenkomstig leden (a), (b) of (c) van dit Artikel hierboven.
(F) De Bestuurders mogen van tijd tot tijd de regelingen treffen voor het controleren of
reguleren van het niveau van aanwezigheid op een locatie waarvoor regelingen zijn getroffen
op grond van Artikel 69(A) (waaronder, zonder beperking hiertoe, de uitgifte van kaartjes of de
oplegging van een andere selectiemethode, om bijwoning door aandeelhouders te beperken tot
slechts bepaalde vergaderlocaties) die zij, geheel naar eigen goeddunken, passend achten, en
kunnen die regelingen te allen tijde aanpassen. Indien, op grond van die regelingen, iemand
die gerechtigd is tot bijwoning van een algemene vergadering niet gerechtigd is om die in
persoon bij te wonen of (in het geval van een aandeelhouder) bij gemachtigde op een bepaalde
Locatie voor Aandeelhouders de vergadering bij te wonen, is hij gerechtigd om deze in persoon
bij te wonen of (in het geval van een aandeelhouder) bij gemachtigde op een andere Locatie
voor Aandeelhouders (al dan niet vooraf aangekondigd) waarvoor regelingen op grond van
Artikel 69(A) zijn getroffen. Het recht van een dergelijke persoon om in persoon of (in het geval
van een aandeelhouder) bij gemachtigde op een dergelijke locatie aanwezig te zijn is
afhankelijk van een dergelijke regeling die alsdan geldt. De oproeping tot de vergadering hoeft
geen bijzonderheden te vermelden over regelingen op grond van dit Artikel. De Vennootschap
zal voor zover mogelijk de aandeelhouders vóór de betreffende algemene vergadering
informeren over de bijzonderheden van deze regelingen, waaronder door middel van een
openbare aankondiging. Het niet informeren van aandeelhouders overeenkomstig dit Artikel
maakt de op de algemene vergadering genomen besluiten niet ongeldig.
(G) De bepalingen van dit Artikel 69 gelden mutatis mutandis voor een verdaagde algemene
vergadering.

Beveiligingsmaatregelen bij algemene vergaderingen
70

De Bestuurders mogen bepalen dat personen die een algemene vergadering willen bijwonen
zich moeten onderwerpen aan fouillering of zodanige andere beveiligingsmaatregelen of
beperkingen die de Bestuurders in de omstandigheden passend achten en de Bestuurders zijn
gerechtigd om geheel naar eigen goeddunken (of om een of meer personen te machtigen om)
iemand die zich niet aan een dergelijke fouillering onderwerpt of die beveiligingsmaatregelen of
beperkingen anderszins niet naleeft de toegang tot de algemene vergadering te ontzeggen of
uit de algemene vergadering te verwijderen.

STEMMEN
Stemwijze
71

Stemmen op een algemene vergadering over een besluit dat ter stemming aan de vergadering
is voorgelegd, vindt plaats bij handopsteking tenzij (vóór of bij het uitspreken van het resultaat
van de handopsteking of bij intrekking van een ander verzoek om een schriftelijke stemming)
naar behoren om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Onverminderd de andere
bepalingen van dit artikel, mag de voorzitter, geheel naar eigen goeddunken, een schriftelijke
stemming verlangen over een of meer besluiten die ter stemming aan de vergadering worden
voorgelegd vóór of bij het uitspreken van het resultaat van de handopsteking of bij de intrekking
van een ander verzoek om een schriftelijke stemming. Onverminderd de
Vennootschapswetgeving, mag een schriftelijke stemming worden verzocht door:
(A) de voorzitter van de vergadering, of
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(B) ten minste drie aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn en die
gerechtigd zijn om te stemmen, of
(C) een of meer aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn en die
gezamenlijk ten minste een tiende van de totale stemrechten van alle aandeelhouders die
gerechtigd zijn om de vergadering bij te wonen en daar te stemmen, vertegenwoordigen; of
(D) een of meer aandeelhouders die in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn en die
aandelen houden die een recht tot het bijwonen van en stemmen op de vergadering verlenen,
waarop bedragen zijn gestort die in totaal ten minste gelijk zijn aan een tiende van de totale
som die gestort is op alle aandelen die dat recht verlenen.
Tenzij aldus een schriftelijke stemming wordt verlangd en het verzoek niet wordt ingetrokken,
vormt een verklaring door de voorzitter dat een besluit is aangenomen of unaniem of met een
bepaalde meerderheid is aangenomen of niet is aangenomen door een bepaalde meerderheid
of is verloren en een inschrijving daarvan in het notulenboek van de Vennootschap overtuigend
bewijs van dat feit, zonder bewijs van het aantal of de verhouding van de voor of tegen het
besluit uitgebrachte stemmen.

Effect van naar behoren verzochte, schriftelijke stemming
72

Indien een schriftelijke stemming wordt verzocht, vindt deze op de door de voorzitter te bepalen
wijze plaats en mag hij stemopnemers benoemen die geen aandeelhouders hoeven te zijn. Het
resultaat van de schriftelijke stemming wordt geacht het besluit van de vergadering waarop de
schriftelijke stemming werd verzocht te zijn.

Wanneer schriftelijke stemming moet plaatsvinden
73

Een schriftelijke stemming die verzocht wordt over de verkiezing van een voorzitter of over een
verdagingskwestie wordt onmiddellijk gehouden. Een schriftelijke stemming die over een ander
onderwerp wordt verzocht, wordt ofwel onmiddellijk gehouden, ofwel op een door de voorzitter
te bepalen datum (die maximaal dertig dagen na de datum van het verzoek mag liggen) en tijd
en plaats. Het is niet nodig (tenzij de voorzitter anders bepaalt) om van een schriftelijke
stemming kennisgeving te doen.

Voortzetting besluitvorming na verzoek om schriftelijke stemming
74

Het verzoek om een schriftelijke stemming (anders dan over de verkiezing van een Voorzitter
van de vergadering of een verdagingskwestie) verhindert niet de voortzetting van een
vergadering om een besluit te nemen over een ander onderwerp dan de kwestie waarover de
schriftelijke stemming is verzocht, en mag met de toestemming van de voorzitter worden
ingetrokken op elk moment vóór het sluiten van de vergadering of houden van de schriftelijke
stemming, afhankelijk van wat eerder is, en maakt in dat geval het resultaat van een
handopsteking dat uitgesproken is voordat het verzoek werd gedaan niet ongeldig.

Stemrechten
75

Bij een handopsteking zijn aandeelhouders gerechtigd om te stemmen op een algemene
vergadering overeenkomstig de Vennootschapswetgeving. Voor dit doel geldt dat wanneer een
gevolmachtigde de vrijheid wordt gelaten om te bepalen hoe hij gaat stemmen bij een
handopsteking, dit wordt beschouwd als opdracht door de betreffende aandeelhouder om te
stemmen op de wijze waarop de gevolmachtigde besluit om die vrijheid uit te oefenen. Bij een
schriftelijke stemming heeft elke aandeelhouder die in persoon of bij gemachtigde aanwezig is
één stem voor elke 31/9 pence nominaal aan kapitaal dat hij houdt, ongeacht de klasse.

Stemrechten van gezamenlijke houders
76

In geval van gezamenlijke houders van een aandeel, wordt de stem van de seniore persoon die
in persoon of bij gemachtigde een stem uitbrengt geaccepteerd, met uitsluiting van de stemmen
van de andere gezamenlijke houders en met het oog hierop wordt de senioriteit bepaald door
de volgorde waarin de namen in het register staan met betrekking tot het gezamenlijke belang.
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Uitbrengen van stemrechten voor onbekwame aandeelhouder
77

Een aandeelhouder voor wie een rechter of functionaris een beschikking heeft gegeven op
grond van het feit dat hij (mogelijk) een geestesziekte heeft of anderszins niet in staat is om zijn
zaken te regelen, mag stemmen op een algemene vergadering van de Vennootschap en elk
ander door het aandeelhouderschap verleende recht met betrekking tot algemene
vergaderingen uitoefenen door of via een persoon die in dergelijke omstandigheden bevoegd
is om dit namens hem te doen (en die persoon mag bij gemachtigde stemmen), op voorwaarde
dat bewijs naar genoegen van de Bestuurders van de bevoegdheid van de persoon die
beweert het stemrecht of dergelijk ander recht uit te oefenen uiterlijk door de Vennootschap
wordt ontvangen op het laatste tijdstip waarop benoemingen van gemachtigden moeten zijn
ontvangen om geldig te zijn voor gebruik op die vergadering of het houden van die schriftelijke
stemming.

Geen stemrecht indien er nog sommen verschuldigd zijn
78

Tenzij de Bestuurders anders beslissen, is geen enkele aandeelhouder gerechtigd om te
stemmen (hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde) op een algemene vergadering van de
Vennootschap of bij een schriftelijke stemming of om een ander door het aandeelhouderschap
verleend recht met betrekking tot algemene vergaderingen of schriftelijke stemmingen uit te
oefenen, tenzij alle opgevraagde stortingen of andere alsdan door hem verschuldigde sommen
met betrekking tot aandelen in de Vennootschap zijn betaald.

Opschorting van rechten bij niet-bekendmaking van belang
79

(A) Wanneer de houder van aandelen in de Vennootschap of een andere persoon die een
belang bij die aandelen lijkt te hebben, verzuimt om binnen de relevante periode te voldoen aan
een wettelijke kennisgeving met betrekking tot die aandelen of die, onder de beweerdelijke
naleving van een dergelijke kennisgeving, een verklaring heeft afgelegd die vals of
ontoereikend is op het punt van een wezenlijke bijzonderheid, mag de Vennootschap aan de
houder van die aandelen een verdere kennisgeving doen (een “kennisgeving van beperkingen”)
inhoudende dat vanaf de verzending van de kennisgeving van beperkingen, die aandelen
onderworpen zijn aan een of meer van de betreffende beperkingen, en vanaf de verzending
van die kennisgeving van beperkingen zijn die aandelen, niettegenstaande enige andere
bepaling van deze statuten, dienovereenkomstig onderworpen aan die relevante beperkingen.
Met het oog op de uitvoering van de beperking bedoeld in lid (iii) van de definitie van “relevante
beperkingen”, mogen de Bestuurders aan de betreffende aandeelhouder een kennisgeving
sturen waarin van die aandeelhouder wordt verlangd dat hij de betreffende, in ongecertificeerde
vorm gehouden aandelen wijzigt in gecertificeerde vorm vóór het in de kennisgeving vermelde
tijdstip. De kennisgeving kan ook vermelden dat de aandeelhouder de betreffende, in
gecertificeerde vorm gehouden aandelen niet mag wijzigen in ongecertificeerde vorm. Indien
de aandeelhouder de kennisgeving niet naleeft, mogen de Bestuurders iemand machtigen om
de Beheerder opdracht te geven om de betreffende, in ongecertificeerde vorm gehouden
aandelen te wijzigen in gecertificeerde vorm.
(B) Indien de Bestuurders er na de verzending van een kennisgeving van beperkingen met
betrekking tot aandelen van overtuigd zijn dat alle informatie die wordt verlangd door een
wettelijke kennisgeving met betrekking tot die aandelen of een of meer daarvan is verstrekt
door hun houder of andere persoon die belanghebbende lijkt te zijn bij de aandelen die het
onderwerp zijn van de kennisgeving van beperkingen, vernietigt de Vennootschap, binnen
zeven dagen, de kennisgeving van beperkingen. De Vennootschap mag op elk door haar
gewenst moment een kennisgeving van beperkingen intrekken of aandelen daarvan uitsluiten.
De Vennootschap is verplicht om een kennisgeving van beperkingen binnen zeven dagen na
ontvangst van een schriftelijke kennisgeving dat de betreffende aandelen zijn overgedragen op
grond van een verkoop “at arm’s length” in te trekken.
(C) Indien een kennisgeving van beperkingen wordt ingetrokken of geen gevolgen meer heeft
met betrekking tot aandelen, worden de op die aandelen betrekking hebbende gelden die
waren achtergehouden vanwege die kennisgeving zonder rente uitbetaald aan de persoon die
zonder die kennisgeving gerechtigd zou zijn tot die gelden of zoals hij bepaalt.
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(D) Nieuwe aandelen in de Vennootschap die zijn uitgegeven uit hoofde van aandelen die
onderworpen zijn aan een kennisgeving van beperkingen zijn ook onderworpen aan de
kennisgeving van beperkingen, en de Bestuurders mogen een recht op toewijzing van de
nieuwe aandelen onderwerpen aan beperkingen die overeenkomen met die welke voor die
aandelen gelden vanwege de kennisgeving van beperkingen bij uitgifte van dergelijke
aandelen.
(E) Een houder van aandelen die een kennisgeving van beperkingen heeft ontvangen, mag de
Vennootschap op elk moment verzoeken om een schriftelijke opgave van de reden waarom de
kennisgeving van beperkingen is verzonden, of waarom deze niet ingetrokken wordt, en de
Vennootschap moet die informatie binnen 14 dagen na ontvangst van een dergelijke
kennisgeving verstrekken.
(F) Indien de Vennootschap een wettelijke kennisgeving doet aan iemand die belanghebbende
bij een aandeel lijkt te zijn, wordt tegelijkertijd een kopie verstrekt aan de houder, maar een
verzuim of omissie om dit te doen of de niet-ontvangst van de kopie door de houder maakt die
kennisgeving niet ongeldig.
(G) Dit artikel geldt naast, en doet op geen enkele wijze afbreuk aan, de wettelijke rechten van
de Vennootschap die voortvloeien uit iemands verzuim om informatie te verstrekken die op
grond van een wettelijke kennisgeving moet worden verstrekt binnen de daarin vermelde
termijn. Voor het doel van dit artikel geldt dat een wettelijke kennisgeving de betreffende termijn
niet hoeft te vermelden en mag verlangen dat de informatie wordt verstrekt vóór de afloop van
de betreffende periode.
(H) In dit artikel:
Is een verkoop op “arm’s length” indien de Bestuurders ervan overtuigd zijn dat het een
verkoop te goeder trouw betreft van de volledige economische eigendom van de aandelen aan
een partij die niet verbonden is met de houder of met een ogenschijnlijk belanghebbende bij die
aandelen en omvat deze een verkoop door middel of op grond van de aanvaarding van een
overnamebod en een verkoop via een erkende beleggingsbeurs of andere effectenbeurs buiten
het Verenigd Koninkrijk. Met het oog hierop behoort een gelieerde persoon (binnen de definitie
van dat begrip in een insolventiewet die op de datum van aannemen van dit artikel geldt) tot de
personen die verbonden zijn met de houder of ogenschijnlijk belanghebbende bij die aandelen;
“ogenschijnlijk belanghebbende” bij aandelen betekent een persoon die genoemd wordt in een
reactie op een wettelijke kennisgeving of die anderszins bekend wordt gemaakt aan de
Vennootschap door een aandeelhouder als een dergelijke belanghebbende of die volgens een
register dat of administratie die de Vennootschap bijhoudt op grond van de
Vennootschapswetgeving een dergelijke belanghebbende is of, rekening houdend met een
reactie of het uitblijven van een reactie in het licht van een reactie op een andere wettelijke
kennisgeving en andere relevante informatie in het bezit van de Vennootschap, een persoon
waarvan de Vennootschap weet of reden heeft om aan te nemen dat hij een dergelijke
belanghebbende is of kan zijn;
“persoon met een 0,25-procentsbelang” betekent een persoon die aandelen in de
Vennootschap houdt of die volgens een register dat of administratie die de Vennootschap
bijhoudt op grond van de Vennootschapswetgeving belanghebbende is bij aandelen in de
Vennootschap die in totaal ten minste 0,25 procent in aantal of nominale waarde van de
aandelen van de Vennootschap omvatten (berekend met uitzondering van aandelen die als
treasury-aandelen worden gehouden), of van een klasse van dergelijke aandelen (berekend
met uitzondering van aandelen van die klasse die als treasury-aandelen worden gehouden), die
in uitgifte zijn op de datum van verzending van de kennisgeving van beperkingen;
“relevante periode” betekent een periode van 14 dagen na verzending van een wettelijke
kennisgeving;
“relevante beperkingen” betekent in geval van een kennisgeving van beperkingen die
verzonden is aan een persoon met een 0,25-procentsbelang dat:
(i) de aandelen aan de houder geen recht verlenen op het bijwonen of stemmen, hetzij in
persoon, hetzij bij gemachtigde, op een algemene vergadering van de Vennootschap of op een
afzonderlijke algemene vergadering van houders van een klasse aandelen in de Vennootschap
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of op het uitoefenen van een ander door het aandeelhouderschap verleend recht met
betrekking tot algemene vergaderingen;
(ii) de Bestuurders de betaling van dividenden of andere met betrekking tot de aandelen
verschuldigde gelden geheel of gedeeltelijk mogen opschorten en de houder is niet gerechtigd
om aandelen in plaats van dividend te ontvangen;
(iii) de Bestuurders mogen weigeren om een levering van een of meer aandelen die
gecertificeerde aandelen zijn te registreren, tenzij een dergelijke levering op grond van een
verkoop “op arm’s length” geschiedt;
en betekent in alle andere gevallen slechts de beperking vermeld in lid (i) van deze definitie; en
“wettelijke kennisgeving” betekent een kennisgeving die de Vennootschap op grond van de
Vennootschapswetgeving moet doen waarin bijzonderheden over belangen in aandelen of over
de identiteit van personen die belanghebbende zijn bij aandelen worden opgevraagd.

Bezwaren
80

Indien:
(A) bezwaar wordt gemaakt tegen de bevoegdheid van iemand die stemt, of
(B) stemmen zijn geteld die niet hadden moeten worden geteld of die verworpen hadden
moeten worden, of
(C) geen stemmen zijn geteld die wel hadden moeten worden geteld, dan maakt het bezwaar
of de fout de beslissing van de vergadering of verdaagde vergadering over een besluit niet
ongeldig, tenzij dit bezwaar wordt gemaakt of de fout duidelijk wordt gemaakt op de
vergadering, of, al naar gelang van toepassing, de verdaagde vergadering waarop de stem
waartegen bezwaar bestaat werd gegeven of uitgebracht of waar de fout zich voordoet. Een
bezwaar of fout wordt verwezen naar de voorzitter van de vergadering en maakt de beslissing
van de vergadering op een besluit uitsluitend ongeldig indien de voorzitter beslist dat deze het
besluit van de vergadering kan hebben beïnvloed. Het besluit van de voorzitter over dergelijke
zaken is beslissend.

GEMACHTIGDEN
Benoeming van gemachtigden
81

Een benoeming van een gemachtigde geschiedt schriftelijk met ondertekening door de
benoemende persoon of zijn naar behoren gemachtigde of wordt, indien de benoemende
persoon een rechtspersoon is, ofwel ondertekend onder haar zegel ofwel ondertekend door
een functionaris, gevolmachtigde of andere tekenbevoegde persoon. Indien een aandeelhouder
meer dan één gemachtigde benoemt en de volmachtformulieren voor de benoeming van die
gemachtigden die gemachtigden het kennelijke recht zouden geven om namens de
aandeelhouder te stemmen op een algemene vergadering voor meer aandelen dan die
welke de betreffende aandeelhouder houdt, dan is elk van die volmachtformulieren ongeldig en
is geen van de aldus benoemde gemachtigden gerechtigd om de betreffende algemene
vergadering bij te wonen of daar het woord te voeren of te stemmen.

Ontvangst van volmachten
82

(A) De benoeming van een gemachtigde moet:
(i) in geval van een benoeming in de vorm van een hard copy ten minste achtenveertig uur (of
een kortere, door de Bestuurders te bepalen tijd) vóór het tijdstip dat bepaald is voor het
houden van de vergadering of verdaagde vergadering waarop de in de benoeming genoemde
persoon voorstelt te stemmen, zijn ontvangen op het kantoor (of op een andere door de
Vennootschap voorgeschreven plaats voor de ontvangst van benoemingen van een
gemachtigde in de vorm van een hard copy) samen met (indien door de Bestuurders
verlangd) een volmacht op grond waarvan die benoeming is gedaan of een kopie van een
notarieel gewaarmerkte volmacht overeenkomstig de Powers of Attorney Act 1971 (Wet op de
volmachten 1971) of op enige andere door de Bestuurders goedgekeurde wijze en wel;
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(ii) in geval van een benoeming die gedaan wordt met een elektronisch middel, ten minste
achtenveertig uur (of zoveel eerder als de Bestuurders bepalen) vóór het tijdstip dat bepaald is
voor het houden van de vergadering of verdaagde vergadering waarop de in de benoeming
benoemde persoon voorstelt te stemmen zijn ontvangen op het door de Vennootschap
voorgeschreven adres voor de ontvangst van benoemingen van gemachtigden op elektronische
wijze. Een volmacht op grond waarvan die benoeming is gedaan of een kopie van de notarieel
gewaarmerkte volmacht overeenkomstig de Powers of Attorney Act 1971 of op enige andere
door de Bestuurders goedgekeurde wijze, moet, indien door de Bestuurders verlangd, zijn
ontvangen op dat adres of het kantoor (of een zodanige andere plaats in het Verenigd
Koninkrijk als door de Vennootschap voorgeschreven voor de ontvangst van kennisgevingen);
(iii) in geval van een schriftelijke stemming die meer dan achtenveertig uur nadat die verzocht
is, wordt gehouden, ten minste vierentwintig uur (of zo veel eerder als de Bestuurders bepalen)
vóór het tijdstip voor het houden van de schriftelijke stemming zijn ontvangen;
(iv) in geval van een schriftelijke stemming die na het sluiten van een vergadering of verdaagde
vergadering wordt gehouden, maar niet later dan achtenveertig uur nadat die stemming was
verzocht, vóór het einde van de vergadering waarop deze werd verzocht zijn ontvangen zoals
hierboven genoemd (of zo veel later als het bestuur bepaalt),
en een benoeming van een gevolmachtigde op een wijze, of waarvoor de volmacht of kopie
daarvan, niet is toegestaan door deze statuten is ongeldig. Wanneer twee of meer geldige
maar verschillende benoemingen van een gemachtigde worden ontvangen met betrekking tot
hetzelfde aandeel voor gebruik bij dezelfde vergadering of schriftelijke stemming, wordt de als
laatste ontvangen benoeming (ongeacht de datum daarvan of de datum van ondertekening
daarvan) aangemerkt als vervanging en intrekking van de andere ten aanzien van dat aandeel;
indien de Vennootschap niet kan vaststellen welke als laatste is ontvangen, worden zij geen
van alle als geldig aangemerkt met betrekking tot dat aandeel. De benoeming van een
gemachtigde belet niet dat een aandeelhouder de betreffende vergadering bijwoont of tijdens
de schriftelijke stemming stemt. Het verhandelde op een algemene vergadering wordt niet
ongeldig wanneer een benoeming van een gemachtigde voor die vergadering in elektronische
vorm wordt verzonden zoals bepaald in deze statuten maar, vanwege een technisch probleem,
niet door de ontvanger kan worden gelezen.
(B) De Bestuurders mogen naar eigen goeddunken bepalen dat bij de berekening van de in dit
artikel genoemde periodes geen rekening wordt gehouden met een deel van een dag die geen
werkdag is.

Maximale geldigheidsduur van volmacht
83

Geen enkele benoeming van een gemachtigde is nog geldig nadat er sinds de datum van de
ontvangst daarvan twaalf maanden zijn verstreken. De benoeming van een gemachtigde belet
een aandeelhouder niet om de betreffende vergadering in persoon bij te wonen of in persoon te
stemmen bij de stemming.

Vorm van volmacht
84

De benoeming van een gemachtigde geschiedt in een gebruikelijke vorm of in een andere,
door de Bestuurders goed te keuren vorm en de Bestuurders mogen, indien zij dit wenselijk
achten, maar onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving, met de oproeping
tot een vergadering volmachtformulieren meesturen voor gebruik op de vergadering. De
benoeming van een gemachtigde wordt geacht de bevoegdheid te verlenen tot het verzoeken
van een schriftelijke stemming of deelnemen aan een verzoek tot een schriftelijke stemming en
tot het stemmen op een wijziging van een besluit dat wordt voorgelegd aan de vergadering
waarvoor de volmacht wordt gegeven zoals de gemachtigde goeddunkt. De benoeming van
een gemachtigde is, tenzij daarin anders wordt bepaald, ook geldig voor een verdaging van de
vergadering op dezelfde wijze als voor de vergadering waarop deze betrekking heeft.

Eindigen van volmacht
85

Een uitgebrachte stem of schriftelijke stemming die verzocht wordt door een gemachtigde of de
naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van een rechtspersoon is geldig, ondanks het
eerder eindigen (door overlijden, herroeping of anderszins) van de bevoegdheid van de
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persoon die stemt of een schriftelijke stemming verzoekt, tenzij de Vennootschap een
schriftelijke kennisgeving van dat eindigen heeft ontvangen op het kantoor (of een andere
plaats of ander adres zoals voorgeschreven door de Vennootschap voor de ontvangst van
benoemingen van een gemachtigde in de kennisgeving), en wel uiterlijk op het laatste tijdstip
waarop een benoeming van een gemachtigde moest zijn ontvangen om geldig te kunnen zijn
voor gebruik op de vergadering of voor het houden van de schriftelijke stemming waarop de
stem werd uitgebracht of de schriftelijke stemming plaatsvond.

BENOEMING, AFTREDEN EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Aantal Bestuurders
86

Tenzij anders bepaald bij gewoon besluit van de Vennootschap, is het aantal Bestuurders
minimaal zes en maximaal dertig.

Vereiste om aandelen te houden
87

Er geldt voor een Bestuurder geen eis om aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te
houden.

Bevoegdheid voor Bestuurders om tussentijdse vacatures te vullen of aanvullende
Bestuurders te benoemen
88

Onverminderd de bepalingen van artikel 121, zijn de Bestuurders bevoegd om van tijd tot tijd
en op enig moment iemand anders als Bestuurder te benoemen, hetzij om een tussentijdse
vacature te vullen, hetzij als aanvulling op het Bestuur, maar zodanig dat het totale aantal
Bestuurders op geen enkel moment hoger is dan het maximumaantal dat is vastgesteld bij of
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

Aftreden van Bestuurders
89

Op elke jaarlijkse algemene vergadering treden alle Bestuurders af, welk aftreden ingaat op het
tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap.

Vergadering om vacatures te vullen
90

De Vennootschap mag op elke jaarlijkse algemene vergadering waarop Bestuurders aftreden
de vrijgekomen positie vullen door eenzelfde aantal verkiesbare personen tot Bestuurders te
benoemen. De Vennootschap mag ook in algemene vergadering zoals hiervoor genoemd een
verkiesbare persoon als Bestuurder benoemen, hetzij om een tussentijdse vacature op te
vullen, hetzij als aanvulling op het bestaande Bestuur, maar zodanig dat het totale aantal
Bestuurders nimmer hoger is dan het maximumaantal dat door of overeenkomstig deze
statuten is vastgesteld.

Personen die verkiesbaar zijn als Bestuurders
91

Niemand is verkiesbaar als Bestuurder, tenzij:
(A) hij door het bestuur is aanbevolen; of
(B) een besluit tot benoeming van die persoon als Bestuurder is verzocht door een of meer
aandeelhouders overeenkomstig de Vennootschapswetgeving en de te voor te dragen persoon
schriftelijk heeft bevestigd dat hij de voordracht aanvaardt.

Bepalingen bij ontbreken verkiesbare personen
92

Indien er op de jaarlijkse algemene vergadering in enig jaar geen personen zijn die verkiesbaar
zijn als Bestuurders overeenkomstig Artikel 91 of indien het aantal aldus verkiesbare personen
lager is dan het minimumaantal dat alsdan geldt op grond van Artikel 86, dan worden de
aftredende Bestuurders (anders dan die welke verkiesbaar zijn voor herbenoeming op grond
van Artikel 91) of zo veel van hen als bereid zijn zichzelf aan te bieden voor herverkiezing
geacht op grond van Artikel 91 herverkiesbaar te zijn als Bestuurders of Bestuurder voor het
daarop volgende jaar.
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Bepalingen in geval onvoldoende verkiesbare personen worden verkozen
93

(A) Indien op de jaarlijkse algemene vergadering in enig jaar een of meer besluiten voor de
verkiezing of herverkiezing van de personen die verkiesbaar of herverkiesbaar zijn als
Bestuurders voor het daarop volgende jaar worden voorgelegd aan de vergadering en niet
worden aangenomen, zodanig dat het aantal verkozen of herverkozen Bestuurders lager is dan
het minimumaantal Bestuurders dat op dat moment op grond van Artikel 86 geldt, dan worden
al dergelijke verkiesbare personen die bij aanvang van de jaarlijkse algemene vergadering
Bestuurders zijn en die voor herverkiezing opgaan geacht te zijn herverkozen als Bestuurders
en blijven zij in functie, maar zodanig dat dergelijke Bestuurders alleen kunnen handelen om
algemene vergaderingen van de Vennootschap bijeen te roepen en taken kunnen uitvoeren die
essentieel zijn om de Vennootschap als going concern in stand te houden, maar niet voor enig
ander doel.
(B) Dergelijke Bestuurders roepen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de in Artikel 93(A)
bedoelde jaarlijkse algemene vergadering een algemene vergadering bijeen, waarop alle
Bestuurders aftreden. Voor zover de in Artikel 93(A) voorziene omstandigheden zich voordoen
met betrekking tot een op grond van dit Artikel 93(B) bijeengeroepen vergadering geldt dat de
bepalingen van dit Artikel 93 ook van toepassing zijn op die algemene vergadering en, indien
relevant, een daarop volgende algemene vergadering of vergaderingen.

Bevoegdheid tot ontslag van Bestuurder bij buitengewoon besluit
94

Naast een door de Vennootschapswetgeving verleende ontslagbevoegdheid, mag de
Vennootschap een Bestuurder bij buitengewoon besluit ontslaan vóór het verstrijken van de
termijn waarvoor hij benoemd was.

Diskwalificatie van Bestuurders
95

Onverminderd de bepalingen voor aftreden die anderszins in deze statuten vervat zijn, houdt
een Bestuurder op om bestuurder te zijn wanneer:
(A) hij ontslag neemt middels een schriftelijke kennisgeving die wordt bezorgd aan of
ontvangen op het kantoor of die wordt ingediend op een vergadering van de Bestuurders, of
(B) hij een geestesziekte of fysieke aandoening heeft of heeft gehad en de Bestuurders
besluiten dat hij niet langer in functie is, of
(C) hij zonder toestemming van de Bestuurders afwezig is bij vergaderingen van de
Bestuurders (ongeacht of een door hem benoemde Vervangende Bestuurder deze bijwoont)
gedurende zes achtereenvolgende maanden en de Bestuurders besluiten dat hij niet langer in
functie is, of
(D) hij failliet wordt verklaard of een regeling treft met zijn crediteuren in het algemeen, of
(E) het voor hem wettelijk verboden is om Bestuurder te zijn, of
(F) hij ophoudt om Bestuurder te zijn op grond van de Vennootschapswetgeving of hij wordt
ontslagen uit zijn functie op grond van deze statuten.
In dit artikel omvatten verwijzingen naar schriftelijk het gebruik van communicatie met
elektronische middelen.

Vervangende Bestuurders
96

(A) Elke Bestuurder is bevoegd een andere Bestuurder te benoemen als zijn vervanger en mag
naar eigen goeddunken een aldus benoemde Vervangende Bestuurder ontslaan als zijn
vervanger. Een benoeming of ontslag van een Vervangende Bestuurder geschiedt door een
schriftelijke kennisgeving die ondertekend is door de benoemende persoon en die afgeleverd is
bij of ontvangen is op het kantoor of gedaan is op een vergadering van de Bestuurders, of op
een andere door de Bestuurders goedgekeurde wijze. Indien degene die hem benoemd heeft
dit verzoekt, is de Vervangende Bestuurder gerechtigd om oproepingen te ontvangen voor alle
vergaderingen van commissies van Bestuurders waarvan degene die hem benoemde lid is. Hij
heeft ook het recht om vergaderingen waarop de Bestuurder die hem benoemde niet
persoonlijk aanwezig is bij te wonen en daar te stemmen en om in die vergadering alle functies,
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bevoegdheden en taken van de Bestuurder die hem heeft benoemd uit te oefenen en te
vervullen als Bestuurder.
(B) Elke persoon die als Vervangende Bestuurder optreedt, is in alle opzichten onderworpen
(behoudens voor wat betreft de bevoegdheid tot benoeming van een vervanger en bezoldiging)
aan de bepalingen van deze statuten inzake Bestuurders en is alleen verantwoordelijk jegens
de Vennootschap voor zijn handelingen en verzuimen en wordt niet geacht de
vertegenwoordiger van of voor de Bestuurder die hem benoemde te zijn. Aan een
Vervangende Bestuurder mogen kosten worden betaald en een Vervangende Bestuurder
heeft recht op schadeloosstelling door de Vennootschap als Bestuurder, maar is niet gerechtigd
om van de Vennootschap een honorarium te ontvangen in zijn hoedanigheid als Vervangende
Bestuurder.
(C) Elke persoon die als Vervangende Bestuurder optreedt, heeft één stem voor elke
Bestuurder voor wie hij als vervanger optreedt, naast zijn eigen stem als Bestuurder. De
ondertekening door een Vervangende Bestuurder van een schriftelijk besluit van de
Bestuurders of een commissie van de Bestuurders is, tenzij de kennisgeving van zijn
benoeming anders bepaalt, even effectief als de ondertekening door degene die hem heeft
benoemd.
(D) een Vervangende Bestuurder houdt ipso facto op Vervangende Bestuurder te zijn, indien
degene die hem benoemd heeft om enige reden ophoudt Bestuurder te zijn, met dien
verstande dat indien een Bestuurder op een vergadering aftreedt, maar wordt herverkozen of
geacht wordt te zijn herverkozen op dezelfde vergadering, een door hem gedane benoeming
op grond van dit artikel die onmiddellijk voorafgaand aan zijn aftreden van kracht was, van
kracht blijft alsof hij niet was afgetreden.
In dit artikel omvatten verwijzingen naar schriftelijk het gebruik van communicatie met
elektronische middelen.

Uitvoerende Bestuurders
97

De Bestuurders mogen van tijd tot tijd uit hun midden een of meer personen benoemen om een
uitvoerende functie te bekleden bij de Vennootschap (waaronder die van Chief Executive
Officer) gedurende de periode (behoudens de bepalingen van de Vennootschapswetgeving) en
op de andere voorwaarden die de Bestuurders mogen bepalen en kunnen een aldus gedane
benoeming intrekken of beëindigen. Een benoeming van een Bestuurder in een uitvoerende
functie eindigt, wanneer hij ophoudt Bestuurder van de Vennootschap te zijn. Een aldus
benoemde Bestuurder ontvangt een door de Bestuurders te bepalen bezoldiging (bij wijze van
salaris, provisie, winstdeling of anderszins), en hetzij naast, hetzij in plaats van zijn bezoldiging
als Bestuurder.

Niet-Uitvoerende Bestuurders
98

De Bestuurders die geen uitvoerende functie bij de Vennootschap bekleden op grond van
Artikel 97 zijn verplicht, bij de uitvoering van hun taken en verplichtingen als Bestuurders,
rekening te houden met de aard van hun rol als dergelijke niet-uitvoerende bestuurders (onder
erkenning van het feit dat, waar van toepassing, dit geen dagelijkse betrokkenheid, maar een
periodieke en toezichthoudende rol betreft) en als onderdeel van hun rol zullen zij helpen met
het ontwikkelen van de strategie en toezicht op de prestaties van de Vennootschap en het
management.

BEZOLDIGING EN KOSTEN BESTUURDERS
Bezoldiging Bestuurders
99

Elke Bestuurder ontvangt een bezoldiging op het niveau dat van tijd tot tijd door de Bestuurders
kan worden bepaald, met dien verstande dat het totaal van alle aldus aan Bestuurders betaalde
bezoldigingen (met uitzondering van bedragen die verschuldigd zijn op grond van andere
bepalingen van deze statuten) niet hoger mag zijn dan £2.000.000 per jaar (of het equivalent
daarvan in een andere valuta op basis van de door de Bestuurders te bepalen wisselkoersen)
of een zodanig hoger bedrag als van tijd tot tijd kan worden bepaald bij gewoon besluit van de
Vennootschap.

217

Extra bezoldiging
100

Aan een Bestuurder die op verzoek naar het buitenland gaat of in het buitenland woont voor
doeleinden van de Vennootschap of die diensten verleent die naar het oordeel van de
Bestuurders verder gaan dan de normale taken van een Bestuurder mag een zodanige extra
bezoldiging worden betaald (bij wijze van salaris, provisie, winstdeling of anderszins) als de
Bestuurders mogen bepalen, naast een bezoldiging waarin wordt voorzien door of op grond
van een ander artikel.

Kosten
101

Elke Bestuurder kan een vergoeding ontvangen voor zijn redelijke reiskosten, hotelkosten en
incidentele kosten van het bijwonen en terugkeren van vergaderingen van de Bestuurders of
commissies van de Bestuurders of algemene vergaderingen van de Vennootschap of een
andere vergadering die hij als Bestuurder mag bijwonen en ontvangt een vergoeding van alle
kosten die hij naar behoren en redelijkerwijs heeft gemaakt bij het verrichten van de activiteiten
van de Vennootschap of de uitvoering van zijn taken als Bestuurder.

BELANGENCONFLICTEN VAN BESTUURDERS
Belangenconflict die goedkeuring bestuur vereist
102

(A) De Bestuurders mogen, onverminderd de quorum- en stemvereisten zoals vermeld in dit
artikel, goedkeuring geven voor een kwestie die anders zou betekenen dat een Bestuurder zijn
plicht op grond van de Vennootschapswetgeving zou schenden om belangenconflicten te
vermijden (“Conflict”).
(B) Een Bestuurder die goedkeuring vraagt met betrekking tot een Conflict moet aan de
Bestuurders de aard en omvang van zijn belang bij een Conflict melden, zodra dat
redelijkerwijs mogelijk is. De Bestuurder moet de Bestuurders voorzien van de
bijzonderheden over de betreffende kwestie die de Bestuurders nodig hebben om te
besluiten hoe zij met het Conflict zullen omgaan, samen met eventuele aanvullende
informatie die de Bestuurders kunnen verlangen.
(C) Een Bestuurder (met inbegrip van de Bestuurder in kwestie) mag voorstellen dat de
betreffende Bestuurder wordt gemachtigd met betrekking tot een kwestie die onderwerp is van
een Conflict. Een dergelijk voorstel en een door de Bestuurders toegekende bevoegdheid
worden op dezelfde wijze uitgevoerd als elke andere kwestie die mag worden voorgesteld en
waarover mag worden besloten door de Bestuurders op grond van de bepalingen van deze
statuten, behoudens dat:
(i) de betreffende Bestuurder en een andere Bestuurder met een soortgelijk belang niet
meetellen voor het quorum en niet mogen stemmen op een besluit waarbij die bevoegdheid
wordt toegekend; en
(ii) de betreffende Bestuurder en een andere Bestuurder met een soortgelijk belang, indien de
andere Bestuurders dit besluiten, mogen worden uitgesloten van een bestuursvergadering
terwijl het Conflict wordt overwogen.
(D) Wanneer de Bestuurders bevoegdheid toekennen met betrekking tot een Conflict, of indien
een van de in artikel 103(B) bedoelde situaties van toepassing is op een Bestuurder
(“Relevante Situatie”):
(i) mogen de Bestuurders (op het betreffende tijdstip of later) (a) verlangen dat de betreffende
Bestuurder wordt uitgesloten van de ontvangst van informatie, deelname aan gesprekken en/of
het nemen van besluiten (hetzij op vergaderingen van de Bestuurders, hetzij anderszins) met
betrekking tot het Conflict of de Relevante Situatie; en (b) andere, door de Bestuurders te
bepalen voorwaarden opleggen aan de betreffende Bestuurder met het oog op het omgaan met
het Conflict of de Relevante Situatie;
(ii) is de betreffende Bestuurder verplicht zich te gedragen overeenkomstig eventuele
voorwaarden die de Bestuurders met betrekking tot het Conflict of de Relevante Situatie
hebben opgelegd;
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(iii) mogen de Bestuurders bepalen dat waar de betreffende Bestuurder (anders dan via zijn
positie als Bestuurder van de Vennootschap) informatie ontvangt die vertrouwelijk is voor een
derde, de Bestuurder niet verplicht is die informatie aan de Vennootschap bekend te maken of
de informatie te gebruiken of toe te passen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap,
wanneer dit zou neerkomen op een schending van die vertrouwelijkheid;
(iv) worden de voorwaarden van de bevoegdheid schriftelijk vastgelegd (maar de bevoegdheid
geldt ongeacht of de voorwaarden aldus worden vastgelegd); en
(v) mogen de Bestuurders een dergelijke bevoegdheid te allen tijde intrekken of wijzigen, maar
dit zal niet van invloed zijn op iets wat de betreffende Bestuurder vóór die herroeping
overeenkomstig de voorwaarden van die bevoegdheid heeft gedaan.

Andere belangenconflicten
103

(A) Indien een Bestuurder op enigerlei wijze direct of indirect belang heeft bij een voorgenomen
contract met de Vennootschap of een door de Vennootschap aangegaan contract, moet hij de
aard en omvang van dat belang melden aan de Bestuurders overeenkomstig de
Vennootschapswetgeving.
(B) Op voorwaarde dat hij zijn belang heeft gemeld overeenkomstig lid (A), mag een
Bestuurder:
(i) partij zijn of op andere wijze een belang hebben bij een contract met de Vennootschap of
waarbij de Vennootschap direct of indirect belang heeft;
(ii) een andere functie of positie met financieel voordeel bekleden bij de Vennootschap (behalve
die van accountant) in verband met zijn functie als Bestuurder gedurende de periode en op de
voorwaarden, waaronder voorwaarden inzake de bezoldiging, die de Bestuurders bepalen;
(iii) zelf handelen of via een firma waaraan hij in een professionele hoedanigheid voor de
Vennootschap is verbonden of een andere Vennootschap waarbij de Vennootschap
belanghebbende kan zijn (anders dan als accountant);
(iv) bestuurder of een andere functionaris zijn of worden van, of in dienst zijn van of anderszins
belanghebbende zijn bij een holdingvennootschap of dochtervennootschap van de
Vennootschap of een andere Vennootschap waarbij de Vennootschap belanghebbende kan
zijn; en
(v) bestuurder zijn of worden van een andere vennootschap waarbij de Vennootschap geen
belanghebbende is en die redelijkerwijs niet geacht kan worden om aanleiding te geven tot een
tegenstrijdig belang ten tijde van zijn benoeming als bestuurder van die andere vennootschap.

Voordelen
104

Een Bestuurder is niet verplicht, vanwege zijn functie of de daardoor ontstane fiduciaire relatie,
om jegens de Vennootschap of aandeelhouders verantwoording af te leggen voor een
bezoldiging, winst of ander voordeel die/dat gerealiseerd is omdat hij een soort belang heeft dat
is toegestaan op grond van Artikel 102(A) of is toegestaan op grond van Artikel 103(B) en geen
enkel contract kan worden vernietigd op de grond dat een Bestuurder het soort belang heeft
dat is toegestaan op grond van Artikel 102(A) of is toegestaan op grond van Artikel 103(B).

Quorum- en stemvereisten
105

(A) Een Bestuurder mag niet stemmen over of worden meegeteld voor het quorum met
betrekking tot een besluit van de Bestuurders inzake zijn eigen benoeming, of de afwikkeling of
wijziging van de voorwaarden voor of de beëindiging van zijn eigen benoeming, als houder van
een functie of positie met financiële voordelen bij de Vennootschap of een andere
vennootschap waarbij de Vennootschap belanghebbende is.
(B) Wanneer voorstellen worden overwogen inzake de benoeming, of de afwikkeling of
wijziging van de voorwaarden voor of de beëindiging van de benoeming van twee of meer
Bestuurders op functies of posities met financiële voordelen bij de Vennootschap of een andere
vennootschap waarbij de Vennootschap belanghebbende is, mag voor elke Bestuurder een
afzonderlijk besluit worden voorgelegd en in dat geval is elk van de betrokken Bestuurders
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gerechtigd om te stemmen over en te worden meegeteld voor het quorum met betrekking tot
elk besluit, tenzij het zijn eigen benoeming of de afwikkeling of wijziging van de voorwaarden
voor of de beëindiging van zijn eigen benoeming betreft, of de benoeming van een andere
Bestuurder in een functie of positie met financieel voordeel bij een vennootschap waarbij de
Vennootschap belanghebbende is en de Bestuurder die wil stemmen of worden meegeteld in
het quorum daar een Relevant Belang bij heeft.
(C) Een Bestuurder mag niet stemmen over of worden meegeteld voor het quorum met
betrekking tot een besluit van de Bestuurders met betrekking tot een contract waarbij hij
belanghebbende is, en, indien hij dit doet, wordt zijn stem niet geteld, maar dit verbod is niet
van toepassing op een besluit wanneer dat belang redelijkerwijs niet kan worden geacht om
aanleiding te geven tot een belangenconflict of wanneer dat belang uitsluitend voortvloeit uit
een of meer van de volgende zaken:
(i) het aan hem geven of stellen van een garantie, vrijwaring of zekerheid met betrekking tot
geleend geld of verplichtingen die zijn aangegaan door hem of door iemand anders op verzoek
of ten gunste van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen;
(ii) het aan een derde geven of stellen van een garantie, vrijwaring of zekerheid met betrekking
tot een schuld of verplichtingen die zijn aangegaan door hem of iemand anders op verzoek of
ten gunste van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen, waarvoor hijzelf
geheel of gedeeltelijk de verantwoordelijkheid heeft aanvaard op grond van een garantie of
vrijwaring of door het stellen van zekerheid;
(iii) het aan hem geven van enige andere vrijwaring, wanneer ook aan alle andere Bestuurders
vrijwaringen worden aangeboden op praktisch dezelfde voorwaarden;
(iv) de financiering door de Vennootschap van zijn kosten voor het voeren van verweer of het
ondernemen van iets door de Vennootschap om het maken van dergelijke kosten voor hem te
kunnen voorkomen, wanneer aan alle andere Bestuurders praktische dezelfde regelingen
worden aangeboden;
(v) wanneer de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen effecten aanbiedt, in
welk aanbod de Bestuurder gerechtigd is of kan zijn tot deelname als houder van effecten of in
de (onder-)plaatsing waarvan de Bestuurder zal deelnemen;
(vi) een contract waarbij hij belanghebbende is uit hoofde van zijn belang in aandelen of
schuldpapieren of andere effecten van de Vennootschap of vanwege enig ander belang bij of
via de Vennootschap;
(vii) een contract inzake een andere vennootschap (anders dan een vennootschap waarbij de
Bestuurder een Relevant Belang heeft) waarbij hij direct of indirect belanghebbende is, als
functionaris, aandeelhouder, crediteur of in welke andere hoedanigheid ook;
(viii) een contract inzake de instelling, vaststelling, wijziging of werking van een pensioenfonds,
pensioenregeling of soortgelijke regeling, of regeling voor uitkeringen bij pensionering,
overlijden of arbeidsongeschiktheid of werknemersaandelenplan met betrekking tot zowel
Bestuurders als werknemers van de Vennootschap of van een van haar dochterbedrijven en
dat/die als zodanig met betrekking tot een Bestuurder geen privilege of voordeel toekent dat
niet aan de werknemers waarop het fonds of de regeling betrekking heeft toekent;
(ix) een contract ten behoeve van de werknemers van de Vennootschap of van een van haar
dochterbedrijven op grond waarvan hij op soortgelijke wijze profiteert als de werknemers en dat
als zodanig aan de Bestuurder geen privilege of voordeel toekent dat niet aan de werknemers
waarop het contract betrekking wordt toegekend; en
(x) een contract voor de aankoop of instandhouding van een verzekering tegen
aansprakelijkheid voor, of ten behoeve van, een Bestuurder of Bestuurders of voor, of ten
behoeve van, personen waartoe Bestuurders behoren.
(D) Een Vennootschap wordt geacht er één te zijn waarin een Bestuurder een Relevant Belang
heeft indien en zo lang (maar uitsluitend indien en zo lang) hij naar eigen weten (direct of
indirect) houder of economisch eigenaar is van één procent of meer van een klasse van het
aandelenkapitaal van die Vennootschap (berekend exclusief aandelen van die klasse in die
vennootschap die als treasury-aandelen worden gehouden) of van de voor de aandeelhouders
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van die Vennootschap beschikbare stemrechten. Met betrekking tot een vervangende
bestuurder wordt een belang van degene die hem heeft benoemd aangemerkt als belang
van de vervangende bestuurder, onverminderd een eventueel belang dat de vervangende
bestuurder anderszins heeft.
(E) Wanneer een Vennootschap waarbij een Bestuurder een Relevant Belang heeft, belang
heeft bij een contract, wordt hij ook geacht belanghebbende bij dat contract te zijn.
(F) Indien bij een vergadering van de Bestuurders een kwestie aan de orde komt met
betrekking tot het belang van een Bestuurder (anders dan de voorzitter van de vergadering) bij
een contract en of dat waarschijnlijk aanleiding zal geven tot een belangenconflict, of met
betrekking tot het recht van een Bestuurder (anders dan de voorzitter van de vergadering) om
te stemmen of te worden meegeteld voor het quorum, en de kwestie niet wordt opgelost
doordat hij er vrijwillig mee instemt om niet te stemmen of niet te worden meegeteld in het
quorum, wordt de kwestie voorgelegd aan de voorzitter van de vergadering en zijn beslissing
ten aanzien van de betreffende Bestuurder is beslissend, behoudens in een geval waarin de
aard of omvang van het belang van de Bestuurder (voor zover aan hem bekend) niet op
eerlijke wijze aan de Bestuurders medegedeeld is. Indien een kwestie aan de orde komt met
betrekking tot de voorzitter van de vergadering, wordt de kwestie beslist bij besluit van de
Bestuurders (voor welk doel de voorzitter van de vergadering wordt meegeteld voor het
quorum, maar niet over de kwestie zal stemmen) en is het besluit beslissend, behalve in een
geval waarin de aard of omvang van het belang van de voorzitter van de vergadering (voor
zover aan hem bekend) niet op eerlijke wijze aan de Bestuurders bekend gemaakt is.
(G) Onverminderd deze statuten, mogen de Bestuurders een stemvolmacht die verleend wordt
door de aandelen in een andere vennootschap die de Vennootschap houdt of bezit of een
bevoegdheid tot benoeming in alle opzichten uitoefenen zoals het hen goeddunkt, waaronder
het uitoefenen van de stemvolmacht of volmacht tot benoeming ten behoeve van de
benoeming van de Bestuurders of een van hen als bestuurders of functionarissen van die
andere vennootschap, of ten behoeve van de betaling van een bezoldiging aan de Bestuurders
of functionarissen van die andere Vennootschap. Onverminderd deze statuten, mag een
Bestuurder ook stemmen op en worden meegeteld bij het quorum met betrekking tot dergelijke
zaken.

Algemeen
106

(A) Verwijzingen in Artikelen 102-105 en in dit artikel naar:
(i) een contract omvatten verwijzingen naar een voorgenomen contract en naar een transactie
of regeling of voorgenomen transactie of regeling, ongeacht of dit een contract vormt; en
(ii) omvat een belangenconflict tegenstrijdige belangen en conflicterende plichten.
(B) De Vennootschap mag bij gewoon besluit de bepalingen van Artikelen 102-105 opschorten
of in enige mate versoepelen of een contract waarvoor de vereiste bevoegdheid ontbrak
bekrachtigen vanwege strijd met die artikelen.

BEVOEGDHEDEN EN TAKEN VAN DE BESTUURDERS
Algemene bevoegdheden van de Vennootschap die toekomen aan Bestuurders
107

Onverminderd het bepaalde in de Vennootschapswetgeving en deze statuten en eventuele
instructies die de Vennootschap in algemene vergadering bij buitengewoon besluit geeft, wordt
de onderneming van de Vennootschap bestuurd door de Bestuurders, die alle bevoegdheden
van de Vennootschap mogen uitoefenen, ongeacht of die betrekking hebben op het bestuur
van de onderneming van de Vennootschap. De wijziging van deze statuten of het nemen van
een buitengewoon besluit maakt een eerdere handeling van de Bestuurders die geldig zou zijn
geweest zonder die wijziging of zonder dat besluit, niet ongeldig. De door dit artikel toegekende
bevoegdheden worden niet beperkt door bijzondere bevoegdheden die door een ander artikel
aan de Bestuurders worden toegekend.
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Vorming van lokale besturen
108

De Bestuurders mogen lokale of divisiebesturen of bureaus vormen voor het regelen van de
zaken van de Vennootschap, hetzij in het Verenigd Koninkrijk, hetzij elders, en personen
benoemen om leden van die lokale of divisiebesturen of managers of agenten te zijn, en hun
bezoldiging vaststellen. De Bestuurders mogen aan een lokaal of divisiebestuur, manager of
agent de bevoegdheden en beslissingsvrijheid toekennen die toekomen aan of kunnen worden
uitgeoefend door de Bestuurders, met de bevoegdheid tot onder-delegering, en mogen een of
meer leden van een lokaal of divisiebestuur machtigen om vacatures te vullen en te handelen,
niettegenstaande vacatures. Een benoeming of delegering op grond van dit artikel mag
plaatsvinden op de door de Bestuurders te bepalen voorwaarden en de Bestuurders mogen
een aldus benoemde persoon ontslaan en de delegering intrekken of wijzigen, maar niemand
die te goeder trouw en zonder kennisgeving van de intrekking of wijziging handelt, zal hierdoor
worden getroffen.

Volmachten
109

De Bestuurders mogen, bij volmacht of anderszins, iemand als agent van de Vennootschap
benoemen op de door hen te bepalen voorwaarden (waaronder voorwaarden ten aanzien van
de bezoldiging) en aan een aldus benoemde persoon alle of een deel van de bevoegdheden en
beslissingsvrijheid delegeren die toekomen aan of kunnen worden uitgeoefend door de
Bestuurders, met inbegrip van de bevoegdheid tot onder-delegering. De Bestuurders mogen
een op grond van dit artikel benoemde persoon ontslaan en de delegering intrekken of
wijzigen, maar niemand die te goeder trouw en zonder kennisgeving van de intrekking of
wijziging handelt, zal hierdoor worden getroffen.

Delegatie aan individuele Bestuurders
110

De Bestuurders mogen de bevoegdheden en beslissingsvrijheid die toekomen aan of kunnen
worden uitgeoefend door hen geheel of gedeeltelijk toevertrouwen en verlenen aan een
Bestuurder op de door hen te bepalen voorwaarden en met de beperkingen die zij wenselijk
achten, en hetzij naast, of met uitsluiting van, hun eigen bevoegdheden en beslissingsvrijheid
en deze van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen, maar niemand die te goeder
trouw en zonder kennisgeving van de intrekking of wijziging handelt, zal hierdoor worden
getroffen.

Registers
111

Onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving, mag de Vennootschap een
overzees of lokaal of ander register aanhouden in elke plaats, en de Bestuurders mogen regels
inzake het bijhouden van het register vaststellen en wijzigen zoals hen goeddunkt.

Bevoegdheid om geld te lenen en zekerheid te stellen
112

(A) De Bestuurders mogen alle bevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen om geld te
lenen en haar onderneming, bezittingen en niet-opgevraagd kapitaal te verhypothekeren of te
bezwaren en om schuldpapieren en andere effecten uit te geven, maar dienen de Leningen
van de Vennootschap te beperken en alle stemrechten en andere rechten of controlerende
bevoegdheden uitoefenen die de Vennootschap kan uitoefenen met betrekking tot haar
dochtermaatschappijen om ervoor te zorgen dat Leningen nooit zonder de voorafgaande
goedkeuring van een gewoon besluit van de Vennootschap in algemene vergadering meer
bedragen dan drie keer het Aangepaste Kapitaal en de Reserves van de Unilever Groep.
(B) Voor de doeleinden van dit artikel
(i) betekent “Leningen” de totale hoofdsom die op enig moment nog uitstaat van alle leningen
van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen, waarvoor al dan niet zekerheid is
gesteld, en, tenzij anders bepaald in leden (a) to en met (e) hierna, worden Leningen geacht de
posten opgenomen in “financiële aansprakelijkheid” uit de laatst gepubliceerde, gecontroleerde
geconsolideerde jaarrekening van de Unilever Groep te omvatten, maar worden zij geacht het
volgende niet te omvatten:
(a) gelden die door de Vennootschap aan een dochtermaatschappij zijn verschuldigd,
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(b) gelden die door een dochtermaatschappij aan een andere dochtermaatschappij of van de
Vennootschap zijn verschuldigd,
(c) gelden die door een dochtermaatschappij zijn verschuldigd in haar hoedanigheid als trustee
van een pensioenfonds of ander fonds ten behoeve van werknemers,
(d) gelden die zijn verschuldigd door een vennootschap die vervolgens dochtermaatschappij
wordt tijdens een periode van twaalf maanden vanaf de datum waarop zij dochtermaatschappij
wordt en nadat daarvan een bedrag is afgetrokken dat gelijk is aan:
(I) de hoofdsom van eventuele obligaties, waarvoor al dan niet zekerheid is gesteld, die zijn
uitgegeven door de Vennootschap of een dochtermaatschappij waarvan de opbrengsten
bedoeld zijn voor gebruik binnen zes kalendermaanden ter terugbetaling van andere alsdan
uitstaande leningen van de Vennootschap of die dochtermaatschappij, en
(II) alle kasdeposito’s, depositobewijzen en effecten van overheden en bedrijven en soortgelijke
instrumenten in het bezit van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen,
(e) leaseverplichtingen van een lid van de Unilever Groep; en
(f) derivaten die zijn aangegaan door een lid van de Unilever Groep die geen betrekking
hebben op leningen van een lid van de Unilever Groep,
en geen enkel bedrag zal meer dan één keer in aanmerking worden genomen in dezelfde
berekening, maar met inachtneming hiervan dienen leden (a) tot en met (f) hierboven
cumulatief te worden gelezen.
(ii) Aangepast Kapitaal en Reserves betekent het totaal voor de Unilever Groep van:
(a) het bedrag dat gestort of als gestort gecrediteerd is op het uitgegeven aandelenkapitaal van
de Vennootschap,
(b) de bedragen op de creditzijde van de kapitaal- en winstreserves, waaronder de
agiorekening en ingehouden winst, en
(c) de bedragen die geboekt staan als toegerekend aan minderheidsbelangen,
dit alles zoals blijkend uit de laatst gepubliceerde, gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
van de Unilever Groep, echter altijd met dien verstande dat de benodigde aanpassingen
moeten worden gedaan met betrekking tot een wijziging in het gestorte aandelenkapitaal of in
de agiorekening van de Vennootschap sinds de datum van die gecontroleerde geconsolideerde
jaarrekening,
(iii) “Unilever Groep” betekent de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen en
dochterbedrijven.
(C) De vaststelling door een onafhankelijke accountantsfirma die de Vennootschap voor de
doeleinden van dit artikel heeft ingeschakeld van het bedrag van Leningen en Aangepast
Kapitaal en Reserves is beslissend en bindend voor alle betrokkenen en voor het doel van hun
berekening mogen dergelijke accountants alle andere aanpassingen doen die dergelijke
accountants raadzaam achten. Desalniettemin mogen de Bestuurders voor de doeleinden van
dit artikel op elk tijdstip afgaan op een schatting te goeder trouw van de genoemde totalen en
indien de hierin genoemde limiet onbedoeld wordt overschreden, kan het bedrag dat boven de
limiet is geleend worden genegeerd totdat er sinds de datum waarop de Bestuurders met het
ontstaan van die situatie bekend werden 182 dagen zijn verstreken.
Geen enkele schuld die is aangegaan of zekerheid die is gesteld met betrekking tot geleend
geld of geld waarvoor zekerheid is gesteld boven de hierbij opgelegde limiet is nietig of
ineffectief, behalve in het geval van een uitdrukkelijke kennisgeving ten tijde van het aangaan
van de schuld of het stellen van de zekerheid dat de hierbij opgelegde limiet hierdoor is of
wordt overschreden.

Pensioenen
113

De Bestuurders mogen pensioenen of lijfrentes of andere uitkeringen toekennen, waaronder
uitkeringen bij overlijden, aan een persoon of aan de weduwe of afstammelingen van een
persoon met betrekking tot diensten die hij aan de Vennootschap heeft geleverd als Uitvoerend
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Bestuurder of manager of in enige andere functie bij of enig ander dienstverband met de
Vennootschap, of indirect als functionaris of werknemer van een dochtermaatschappij van de
Vennootschap, ondanks dat hij Bestuurder van de Vennootschap is of kan zijn geweest en
betalingen doen als bijdrage aan verzekeringen of trusts voor die doeleinden met betrekking tot
dergelijke personen en rechten opnemen met betrekking tot dergelijke pensioenen, lijfrentes en
uitkeringen in de voorwaarden voor inschakeling van die persoon. Een Bestuurder of voormalig
Bestuurder of andere persoon is nooit rekenschap verantwoord aan de Vennootschap of
aandeelhouders voor een op grond van dit artikel geboden voordeel en de ontvangst van een
dergelijk voordeel diskwalificeert iemand niet om Bestuurder van de Vennootschap te zijn of te
worden.

Bepaling voor werknemers
114

De Bestuurders mogen bij besluit elke door de Vennootschapswetgeving toegekende
bevoegdheid uitoefenen om een voorziening te treffen ten behoeve van personen die
werkzaam zijn of waren bij de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen in
verband met de gehele of gedeeltelijke staking of overdracht aan een persoon van de
onderneming van de Vennootschap of die dochtermaatschappij.

HANDELINGEN VAN DE BESTUURDERS
Vergaderingen van Bestuurders
115

De Bestuurders mogen bijeenkomen om zaken af te handelen en mogen hun vergaderingen
verdagen en anderszins regels stellen zoals hen goeddunkt. Een Bestuurder mag altijd, en de
Secretaris moet op verzoek van een Bestuurder, op enig moment een vergadering van de
Bestuurders bijeenroepen.

Oproeping tot vergaderingen
116

Een Bestuurder wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen tot een vergadering van de
Bestuurders, wanneer de oproeping aan hem persoonlijk wordt gedaan of mondeling wordt
gedaan of schriftelijk aan hem wordt verzonden naar zijn laatst bekende adres of enig ander
adres dat hij voor dit doel aan de Vennootschap heeft opgegeven. Een Bestuurder mag afzien
van zijn recht op oproeping tot een vergadering, hetzij voor de toekomst, hetzij met
terugwerkende kracht, en een afstand met terugwerkende kracht laat de geldigheid van de
vergadering of van een ter vergadering genomen besluit onverlet.

Quorum
117

Het quorum dat noodzakelijk is voor de Bestuurders om een besluit te kunnen nemen, kan door
de Bestuurders worden vastgesteld en is twee, tenzij aldus een ander aantal wordt vastgesteld.
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, mag een Bestuurder die ophoudt Bestuurder
te zijn tijdens een vergadering van de Bestuurders aanwezig blijven en blijven handelen als
Bestuurder en worden meegeteld voor het quorum, tot het einde van de vergadering van de
Bestuurders, indien geen andere Bestuurder daartegen bezwaar maakt en indien er anders
geen quorum van Bestuurders aanwezig zou zijn.

Effect van vacatures op aantal Bestuurders
118

De resterende Bestuurders of enig resterende Bestuurder mogen/mag handelen, ondanks dat
er een vacature is voor een Bestuurder, maar, indien en zo lang het aantal Bestuurders lager is
dan het minimumaantal dat is vastgesteld door of overeenkomstig deze statuten, mogen de
resterende Bestuurders of mag de resterende Bestuurder, ondanks dat het aantal Bestuurders
onder het aantal ligt dat als quorum is vastgesteld door of overeenkomstig deze statuten of dat
er slechts één resterende Bestuurder is, handelen om de vacatures te vullen of algemene
vergaderingen van de Vennootschap bijeen te roepen, maar niet voor enig ander doel.

Bevoegdheid om voorzitter te benoemen
119

De Bestuurders mogen een voorzitter en vicevoorzitter of vicevoorzitters van hun
vergaderingen benoemen en de periode vaststellen gedurende welke zij respectievelijk in
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functie zijn. Indien geen voorzitter of vicevoorzitter wordt benoemd, of indien op enige
vergadering noch de voorzitter, noch een vicevoorzitter aanwezig is binnen vijf minuten na het
tijdstip dat voor het houden van de vergadering is vastgesteld, mogen de aanwezige
Bestuurders iemand uit hun midden kiezen om de vergadering voor te zitten.

Bevoegdheid van vergaderingen
120

Een vergadering van de Bestuurders waarop een quorum aanwezig is, is bevoegd om alle
bevoegdheden en beslissingsvrijheid uit te oefenen die op dat moment toekomen aan of
kunnen worden uitgeoefend door de Bestuurders.

Stemmen
121

Op kwesties die tijdens een vergadering aan de orde komen, wordt met een meerderheid der
stemmen beslist, met dien verstande dat de bevoegdheden die door Artikel 88 aan de
Bestuurders worden toegekend uitsluitend kunnen worden uitgeoefend bij besluit van een
meerderheid van de Bestuurders bestaande uit drie kwart van alle Bestuurders op dat moment
en voor dit doel mag de stem van een Bestuurder hetzij in persoon worden uitgebracht op een
vergadering van de Bestuurders, hetzij (indien een Bestuurder niet aanwezig is op de voor dit
doel bijeengeroepen vergadering) door een schriftelijke kennisgeving die de Bestuurder in
kwestie heeft ondertekend vóór het houden van die vergadering. Wanneer de stemmen staken,
heeft de voorzitter van de vergadering geen aanvullende of beslissende stem.
In dit artikel omvatten verwijzingen naar schriftelijk het gebruik van communicatie door
elektronische middelen op de door de Bestuurders te bepalen voorwaarden.

Delegering aan Commissies
122

(A) De Bestuurders mogen hun bevoegdheden en beslissingsvrijheid (met de bevoegdheid tot
onder-delegering) geheel of gedeeltelijk delegeren aan een commissie bestaande uit de
personen (die al dan niet Bestuurder of Bestuurders zijn) die zij wenselijk achten.
(B) Een aldus gevormde commissie zal zich bij de uitoefening van de aldus gedelegeerde
bevoegdheden en beslissingsvrijheid houden aan eventuele regels die door de Bestuurders
aan de commissie zijn opgelegd. De vergaderingen en procedures van een commissie
bestaande uit twee of meer leden worden beheerst door de in deze statuten vervatte
bepalingen inzake het stellen van regels voor vergaderingen en handelingen van de
Bestuurders, voor zover deze van toepassing zijn en niet zijn vervangen door regels die
door de Bestuurders zijn opgelegd.
(C) De in dit artikel vervatte delegeringsbevoegdheid geldt voor de bevoegdheden en
beslissingsvrijheid van de Bestuurders in het algemeen en wordt niet beperkt door het feit dat
in sommige artikelen, maar niet in andere, uitdrukkelijk wordt verwezen naar bepaalde
bevoegdheden en beslissingsvrijheid die worden uitgeoefend door de Bestuurders of door een
door de Bestuurders gemachtigde commissie.

Delegering aan Chief Executive Officer
123

Het Bestuur mag haar bevoegdheden en beslissingsvrijheid (met de bevoegdheid tot onderdelegering) aan de Chief Executive Officer toevertrouwen en toekennen op de door het Bestuur
te bepalen voorwaarden en met de beperkingen die het Bestuur wenselijk acht, en hetzij naast,
hetzij met uitsluiting van, haar eigen bevoegdheden en beslissingsvrijheid en mag deze van tijd
tot tijd geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen, maar niemand die te goeder trouw en zonder
kennisgeving van de herroeping of wijzigingen handelt zal hierdoor worden getroffen. De in dit
artikel vervatte delegeringsbevoegdheid geldt met betrekking tot de bevoegdheden en
beslissingsvrijheid van het Bestuur in het algemeen en wordt niet beperkt door het feit dat in
sommige artikelen, maar niet in andere, uitdrukkelijk wordt verwezen naar bepaalde
bevoegdheden en beslissingsvrijheid die worden uitgeoefend door het Bestuur of door een
door het Bestuur gemachtigde commissie.
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Deelname aan vergaderingen per telefoon
124

Een of meer Bestuurders of leden van een commissie mogen deelnemen aan een vergadering
van de Bestuurders of die commissie door middel van een telefonische conferentie of
communicatieapparatuur waarmee alle aan de vergadering deelnemende personen elkaar
kunnen horen. Een persoon die aldus deelneemt wordt geacht in persoon op de vergadering
aanwezig te zijn en is gerechtigd om dienovereenkomstig te stemmen en voor een quorum te
worden meegeteld. Een dergelijke vergadering wordt geacht daar plaats
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te vinden waar de grootste groep van die deelnemers verzameld is, of bij gebreke van een
zodanige groep, waar de voorzitter van de vergadering zich dan bevindt.

Schriftelijke besluiten
126

Een schriftelijk besluit dat ondertekend is door alle Bestuurders die op dat moment gerechtigd
zijn om een oproeping tot een vergadering van de Bestuurders te ontvangen (indien dat aantal
voldoende is om een quorum te vormen) of door alle leden van een commissie op dat moment
is even geldig en effectief als een besluit dat genomen wordt op een vergadering van de
Bestuurders of, al naar gelang van toepassing, van de commissie die naar behoren
bijeengeroepen en gevormd is. Het besluit mag vervat zijn in één stuk of in verschillende
stukken in overeenkomstige vorm, die elk zijn ondertekend door een of meer Bestuurders of
leden van de commissie in kwestie.

Geldigheid van handelingen van Bestuurders of commissie
127

Alle handelingen van de Bestuurders of een commissie of van een persoon die als Bestuurder
of lid van een commissie handelt zijn, ondanks dat later wordt ontdekt dat er enig gebrek
kleefde aan de benoeming van een lid van de Bestuurders of commissie of persoon die aldus
handelt, of dat een van hen gediskwalificeerd was of niet meer in functie was, even geldig als
wanneer een dergelijk lid of dergelijke persoon naar behoren was benoemd en wel
gekwalificeerd was en Bestuurder of lid van de commissie was gebleven.

Notulen opstellen
128

De Bestuurders zullen notulen of aantekeningen laten opstellen en vastleggen in voor dat doel
verstrekte boeken:
(A) van de namen van de Bestuurders die aanwezig zijn op elke vergadering van de
Bestuurders of commissie van Bestuurders, en
(B) van alle besluiten en handelingen bij alle vergaderingen van de Vennootschap en van de
houders van een klasse aandelen in de Vennootschap en van de Bestuurders en van een
commissie van de Bestuurders.

ZEGELS
Gebruik van zegels
129

De Bestuurders moeten zorgen voor de bewaring van elk zegel. Een zegel mag slechts worden
gebruikt onder de bevoegdheid van de Bestuurders of een commissie die door de Bestuurders
in dat opzicht is gemachtigd op grond van Artikelen 122 en 123. Tenzij anders bepaald in deze
statuten, wordt een stuk waarop het vennootschapszegel wordt geplaatst, ondertekend door
ten minste één Bestuurder en de Secretaris of door ten minste twee Bestuurders of door één
Bestuurder in aanwezigheid van een getuige die getuige is van de ondertekening of door ten
minste twee personen die op dat moment benoemd zijn in een commissie die door de
Bestuurders is gemachtigd zoals hiervoor genoemd, en een stuk waarop een officieel zegel
wordt aangebracht hoeft niet door iemand ondertekend te worden, tenzij de Bestuurders op dat
moment anders bepalen.
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DIVIDENDEN EN ANDERE BETALINGEN
Winstbestemming
130

De winsten van de Vennootschap die op enig moment beschikbaar zijn voor dividend en
waarvan bepaald is dat zij bij wijze van dividend moeten worden uitgekeerd over enige periode
worden in de volgende volgorde van prioriteit en op de volgende wijze aangewend:
TEN EERSTE voor de betaling van een dividend over die periode tegen een percentage van
5 procent per jaar op het kapitaal dat gestort is of gecrediteerd is als gestort op de Gewone
Aandelen.
TEN TWEEDE voor de betaling van een dividend over die periode tegen het percentage van
5 procent per jaar of tegen een zodanig lager percentage als mogelijk verschuldigd is op grond
van de bepalingen van de Trust Deed d.d. 1 mei 1909, en aangegaan tussen William Hesketh
Lever als eerste, de Vennootschap als tweede en Sydney Gross, Robert Barrie, John Lever
Tillotson, John Gray en James Lever Ferguson als derde en de aktes ter aanvulling daarvan op
het nominale bedrag van de toen uitgegeven en uitstaande, daarin genoemde Preferente
Aandeelbewijzen, welk dividend moet worden uitgekeerd aan de Trustees van de genoemde
Trust Deed ter uitkering aan de houders van die Preferente Aandeelbewijzen.
TEN DERDE voor de betaling van een verder dividend over die periode tegen het percentage
van 5 procent per jaar op het kapitaal dat gestort is of gecrediteerd is als gestort op de Gewone
Aandelen.
TEN SLOTTE wordt een overschot dat resteert na het doen van de bovengenoemde betalingen
aangewend voor de betaling van een aanvullend dividend op het kapitaal dat gestort is of
gecrediteerd is als gestort op de Gewone Aandelen.

Vaststelling van dividenden
131

Onverminderd de bepalingen van de Vennootschapswetgeving, mag de Vennootschap bij
gewoon besluit van tijd tot tijd dividenden vaststellen ter betaling aan de aandeelhouders
volgens hun rechten op en belangen in de voor uitkering beschikbare winsten, maar er mag
geen dividend worden vastgesteld boven het door de Bestuurders geadviseerde bedrag.

Interimdividenden
132

De Bestuurders mogen van tijd tot tijd, uit winsten die opgebouwd zijn of opgebouwd worden,
interimdividenden betalen aan aandeelhouders die naar hun oordeel door de positie van de
Vennootschap worden gerechtvaardigd.

Dividenden moeten worden uitbetaald volgens de op de aandelen gestorte bedragen
133

Behalve voor zover de aan een aandeel verbonden rechten, of de uitgiftevoorwaarden voor een
aandeel, anders bepalen:
(A) worden alle dividenden vastgesteld en uitgekeerd conform de bedragen die gestort zijn op
de aandelen waarvoor het dividend wordt betaald, maar een bedrag dat op een aandeel is
gestort vooruitlopend op het verzoek tot storting wordt voor de doeleinden van dit artikel
aangemerkt als gestort op het aandeel, en
(B) worden alle dividenden toegerekend en naar rato betaald volgens de bedragen die gestort
zijn op de aandelen gedurende een deel of delen van de periode waarover het dividend wordt
uitgekeerd.

Schulden mogen in mindering worden gebracht
134

De Bestuurders mogen op een dividend of andere gelden die de Vennootschap aan een
aandeelhouder is verschuldigd op of met betrekking tot aandelen alle sommen (indien van
toepassing) inhouden die alsdan door hem aan de Vennootschap verschuldigd zijn vanwege
verzoeken tot storting of anderszins met betrekking tot aandelen van de Vennootschap.
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Dividend niet rentedragend jegens de Vennootschap
135

Dividenden of andere gelden die de Vennootschap verschuldigd is op of met betrekking tot een
aandeel zijn in geen geval rentedragend jegens de Vennootschap.

Betalingsprocedures
136

Dividend of andere sommen die verschuldigd zijn op of met betrekking tot aandelen mogen per
cheque, warrant of soortgelijk financieel instrument of op andere wijze worden betaald, direct
worden verzonden naar het geregistreerde adres van de houder of daartoe gerechtigde
persoon of, in het geval van gezamenlijke houders, naar het geregistreerde adres van de
houder die als eerste in het register wordt genoemd, of worden verzonden naar de persoon en
het adres dat de houder of gezamenlijke houders schriftelijk opgeven. Die betaling mag per
post of middels een soortgelijke wijze van aflevering worden verzonden of op elke andere
wijze, waaronder door elektronische middelen en meer specifiek, met betrekking tot
ongecertificeerde aandelen, middels de faciliteiten en voorwaarden van een relevant systeem
dat wordt aangeboden door de Vennootschap die door de houder of gezamenlijke houders
schriftelijk worden goedgekeurd. Een dergelijk(e) cheque, warrant, financieel instrument of
andere vorm van betaling wordt betaalbaar gesteld aan de persoon naar wie deze/dit wordt
verzonden of aan een andere persoon die door de houder, of gezamenlijke houders, schriftelijk
wordt opgegeven, en de betaling van de cheque, de warrant, het financiële instrument of
andere vorm van betaling vormt voor de Vennootschap geldige kwijting. Elk van dergelijke
betalingen wordt verzonden voor risico van de persoon die gerechtigd is tot het daardoor
vertegenwoordigde geld. Bij twee of meer gezamenlijke houders kan ieder van hen effectieve
kwitanties geven voor dividenden of andere verschuldigde bedragen of uitkeerbare activa met
betrekking tot de door hen gehouden aandelen.

Niet-opgeëiste dividenden
137

Een dividend dat na een periode van twaalf jaar na de datum van vaststelling van het dividend
niet is opgeëist, wordt verbeurd en vervalt aan de Vennootschap en de betaling door de
Bestuurders van een niet-opgeëist dividend of andere som die verschuldigd is op of met
betrekking tot een aandeel op een afzonderlijke rekening maakt de Vennootschap niet tot
trustee daarvoor.

Dividenden in natura
138

Een algemene vergadering die een dividend vaststelt mag, op voorstel van de Bestuurders, bij
gewoon besluit bepalen, en de Bestuurders mogen met betrekking tot een interimdividend
bepalen, dat de betaling of voldoening van het dividend geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden
door de uitkering van specifieke activa, en in het bijzonder van volgestorte aandelen of
schuldbewijzen van een andere vennootschap, en de Bestuurders zullen uitvoering geven aan
die bepaling, en wanneer zich een probleem voordoet ten aanzien van de uitkering, mogen de
Bestuurders dit oplossen zoals hen goeddunkt, en zij mogen in het bijzonder fractiebewijzen
uitgeven of iemand machtigen om fracties te verkopen en te leveren of fracties volledig
negeren, en mogen de waarde voor uitkeringsdoeleinden van specifieke uit te keren activa
bepalen en mogen bepalen dat er betalingen in contanten zullen plaatsvinden aan
aandeelhouders op basis van de aldus vastgestelde waarde om de gelijkheid van uitkering
te waarborgen en zij mogen specifieke uit te keren activa doen houden door trustees indien de
Bestuurders dit raadzaam achten.

WINSTKAPITALISATIE
Bevoegdheid om winsten te kapitaliseren
139

De Vennootschap mag, op voorstel van de Bestuurders, op elk moment en van tijd tot tijd een
gewoon besluit nemen inhoudend dat het wenselijk is om een bedrag dat op enig moment
gecrediteerd staat op een reserve of fonds (met inbegrip van de winst- en verliesrekening)
geheel of gedeeltelijk te kapitaliseren, ongeacht of dit beschikbaar is voor uitkering, en dat het
te kapitaliseren bedrag derhalve wordt vrijgemaakt voor uitkering aan de houders van Gewone
Aandelen van de Vennootschap die daartoe gerechtigd zouden zijn, indien dit werd uitgekeerd
bij wijze van dividend en in dezelfde verhoudingen, op de basis dat dit hetzij wordt aangewend
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ter (gedeeltelijke) betaling van de bedragen die op dat moment niet gestort zijn op de door die
aandeelhouders gehouden Gewone Aandelen van de Vennootschap, hetzij voor de volstorting
van Gewone Aandelen die moeten worden toegewezen en uitgekeerd als volgestort,
schuldbewijzen of andere obligaties van de Vennootschap die moeten worden toegewezen
en uitgekeerd, gecrediteerd als volgestort, aan die aandeelhouders, of deels op de ene en
deels op de andere manier, maar zodanig dat voor de doeleinden van dit artikel: (i) een
agiorekening en kapitaalinkoopreserve, en een reserve of fonds die/dat niet-gerealiseerde
winsten vertegenwoordigt, uitsluitend mogen worden aangewend voor de volstorting van
Gewone Aandelen van de Vennootschap die moeten worden toegewezen en uitgekeerd als
volgestort, en (ii) wanneer het gekapitaliseerde bedrag wordt aangewend voor de volstorting
van aandelen die moeten worden toegewezen en uitgekeerd als volgestort, is de Vennootschap
ook gerechtigd tot deelname aan de betreffende uitkering met betrekking tot aandelen van de
betreffende klasse die zij als treasury-aandelen houdt en het evenredige recht van de
betreffende klasse aandeelhouders op de uitkering wordt dienovereenkomstig berekend.

Scripdividenden
140

De Bestuurders mogen, indien zij daartoe gemachtigd zijn bij gewoon besluit van de
Vennootschap, aan de houders van Gewone Aandelen (met uitzondering van een
aandeelhouder die aandelen als treasury-aandelen houdt) het recht aanbieden om te kiezen
voor de ontvangst van Gewone Aandelen, gecrediteerd als volgestort, in plaats van contanten
met betrekking tot een dividend of deel van een dividend dat bij het gewone besluit is
gespecificeerd. De volgende bepalingen zijn van toepassing:
(A) een gewoon besluit mag een bepaald dividend specificeren, of mag een of meer dividenden
specificeren die binnen een gespecificeerde periode worden vastgesteld, maar een dergelijke
periode mag niet later eindigen dan bij het verstrijken van twee maanden na het sluiten van de
jaarlijkse algemene vergadering eerstvolgend op de datum van de vergadering waarop het
gewone besluit werd genomen.
(B) Het recht van elke houder van Gewone Aandelen op nieuwe Gewone Aandelen is zodanig
dat de betreffende waarde van het recht zo gelijk mogelijk zal zijn aan (maar niet groter zal zijn
dan) het contante bedrag dat die houder zou hebben ontvangen bij wijze van dividend. Met het
oog hierop wordt de “relevante waarde” berekend op basis van het gemiddelde van de
middenkoersen voor de Gewone aandelen van de Vennootschap op de London Stock
Exchange plc zoals ontleend aan de Daily Official List, op de dag waarop de Gewone Aandelen
voor het eerst “ex” het betreffende dividend worden genoteerd en de vier daaropvolgende
handelsdagen, of op een andere wijze die bepaald wordt door of overeenkomstig het gewone
besluit. Een verklaring of rapport van de accountants ten aanzien van het bedrag van de
relevante waarde met betrekking tot een dividend is overtuigend bewijs van dat bedrag.
(C) De Bestuurders mogen, na bepaling van de grondslag voor toewijzing, de houders van
Gewone Aandelen schriftelijk in kennis stellen van het aan hen aangeboden keuzerecht, en de
te volgen procedure omschrijven en de plaats waar, en het laatste tijdstip waarop, keuzes
moeten zijn ingediend om effectief te zijn.
(D) De Bestuurders mogen houders van Gewone Aandelen van het aanbod uitsluiten, indien de
Bestuurders van mening zijn dat het doen van het aanbod aan hen de overtreding van de
wetgeving van enig grondgebied zou (kunnen) inhouden of dat het aanbod om enige andere
reden niet aan hen zou moeten worden gedaan.
(E) Het dividend (of het deel van het dividend waarvoor een keuzerecht is aangeboden) is niet
verschuldigd op Gewone Aandelen waarvoor een keuze is gemaakt (“de gekozen Gewone
Aandelen”) en in plaats daarvan worden additionele Gewone Aandelen toegewezen aan de
houders van de gekozen Gewone Aandelen op basis van de toewijzing die berekend is zoals
vermeld. Voor dit doel zullen de Bestuurders de door hen te bepalen som kapitaliseren uit een
bedrag dat op enig moment gecrediteerd is op een reserve of fonds (met inbegrip van de winsten verliesrekening), ongeacht of dit beschikbaar is voor uitkering, welke som gelijk is aan het
totale nominale bedrag van de additionele Gewone Aandelen die op die basis moeten worden
toegewezen en dit aanwenden voor de volstorting van het betreffende aantal niet uitgegeven
Gewone Aandelen voor toewijzing en uitkering aan de houders van de gekozen Gewone
Aandelen op die basis.
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(F) De additionele Gewone Aandelen staan bij toewijzing in alle opzichten op gelijke voet met
de volgestorte Gewone Aandelen die alsdan uitgegeven zijn, met dien verstande dat deze niet
gerechtigd zijn tot deling in het betreffende dividend.
(G) Tenzij de Bestuurders anders bepalen, of tenzij de regels voor ongecertificeerde effecten
en/of de regels van het relevante systeem anders verlangen, is het nieuwe gewone aandeel of
zijn de nieuwe gewone aandelen waarvan een aandeelhouder de ontvangst heeft gekozen in
plaats van contanten met betrekking tot het volledige (of een deel van) het gespecificeerde
dividend dat vastgesteld is met betrekking tot zijn gekozen gewone aandelen in
ongecertificeerde vorm (met betrekking tot de gekozen gewone aandelen van de
aandeelhouder die op de datum van de keuze door de aandeelhouder in ongecertificeerde
vorm waren) of in gecertificeerde vorm (met betrekking tot de gekozen gewone aandelen van
de aandeelhouder die op de datum van de keuze van de aandeelhouder in gecertificeerde
vorm waren).

Oplossing van problemen bij uitkering op kapitalisatie van winsten
141

Wanneer zich een probleem voordoet inzake een uitkering op grond van de laatste twee
artikelen hiervoor, mogen de Bestuurders de zaak afhandelen op de wijze die zij raadzaam
achten en mogen zij in het bijzonder fractiebewijzen uitgeven of iemand machtigen om fracties
te verkopen en leveren of besluiten dat de uitkering zo dicht mogelijk bij de juiste verhouding
moet liggen, maar niet precies, of fracties volledig negeren, en bepalen dat contante betalingen
zullen worden gedaan aan aandeelhouders om de rechten van alle partijen aan te passen op
de wijze die de Bestuurders raadzaam achten. De Bestuurders mogen iemand machtigen om
een overeenkomst met de Vennootschap aan te gaan namens de personen die gerechtigd zijn
om te delen in de uitkering die voorziet in de toedeling aan hen van respectievelijk aandelen,
schuldbewijzen of andere obligaties van de Vennootschap waarop zij recht hebben bij de
kapitalisatie en de overeenkomst is voor die personen verbindend.

REGISTRATIEDATA EN ADMINISTRATIE
Registratiedata
142

Niettegenstaande een andersluidende bepaling in deze statuten, mag de Vennootschap of
mogen de Bestuurders een datum vaststellen als registratiedatum voor een dividend, uitkering,
toewijzing of uitgifte en een dergelijke registratiedatum mag liggen op, of op enig tijdstip vóór of
na, een datum waarop het dividend, de uitkering, toewijzing of uitgifte wordt vastgesteld,
betaald of gedaan. De bevoegdheid om een dergelijke registratiedatum vast te stellen omvat de
bevoegdheid om op de gekozen datum een tijd vast te stellen.

Inzien van stukken
143

De administratie wordt gehouden op het kantoor of, onverminderd de bepalingen van de
Vennootschapswetgeving, op een andere plaats of andere plaatsen die de Bestuurders
raadzaam achten en kan altijd worden ingezien door functionarissen van de Vennootschap.
Een aandeelhouder heeft in die hoedanigheid geen recht op inzage van stukken uit de
administratie of boekhouding of stukken van de Vennootschap, behoudens zoals toegekend
door de wet of zoals goedgekeurd door de Bestuurders of bij gewoon besluit van de
Vennootschap.

BETEKENING/VERZENDING VAN KENNISGEVINGEN EN ANDERE STUKKEN
Betekening/verzending van kennisgevingen
144

Een kennisgeving, stuk (waaronder een aandeelbewijs) of andere informatie mag worden
betekend of verzonden naar of afgeleverd worden aan een aandeelhouder door de
Vennootschap hetzij persoonlijk, hetzij door verzending daarvan per post, geadresseerd aan
de aandeelhouder op zijn geregistreerde adres, of door achterlating daarvan op dat adres,
geadresseerd aan de aandeelhouder of door middel van een relevant systeem of, waar gepast,
door verzending of aflevering daarvan in elektronische vorm aan een adres dat alsdan voor dat
doel aan de Vennootschap opgegeven is door de betreffende aandeelhouder of door publicatie
op een website overeenkomstig de Vennootschapswetgeving of op een andere wijze waarin
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deze statuten voorzien. In geval van gezamenlijke houders van een aandeel, wordt de
betekening, verzending of aflevering van een kennisgeving of stuk aan of bij een van de
gezamenlijke houders voor alle doeleinden aangemerkt als afdoende betekening/verzending
aan of aflevering bij alle gezamenlijke houders. Indien bij drie achtereenvolgende
gelegenheden een kennisgeving aan een aandeelhouder onbezorgd is geretourneerd, is een
dergelijke aandeelhouder daarna niet gerechtigd om kennisgevingen van de Vennootschap te
ontvangen, totdat hij met de Vennootschap heeft gecommuniceerd en een nieuw geregistreerd
adres, of een postadres binnen het Verenigd Koninkrijk voor de betekening/verzending van
kennisgevingen, aan de Vennootschap (or haar agent) heeft opgegeven, of de Vennootschap
heeft geïnformeerd, op de door de Vennootschap voorgeschreven wijze, over een adres voor
de betekening/verzending van kennisgevingen in elektronische vorm. Met het oog hierop wordt
een per post verzonden kennisgeving aangemerkt als onbezorgd geretourneerd, indien de
kennisgeving wordt teruggestuurd naar de Vennootschap (of haar agent), en een in
elektronische vorm verzonden kennisgeving wordt aangemerkt als onbezorgd geretourneerd,
indien de Vennootschap (or haar agent) een bericht ontvangt dat de kennisgeving niet is
afgeleverd op het adres waarnaar het verzonden is. De Vennootschap mag er op elk moment
en geheel naar eigen goeddunken voor kiezen om kennisgevingen, stukken of andere
informatie alleen in hardcopy-vorm te betekenen, verzenden of afleveren aan sommige of alle
aandeelhouders.

In het buitenland woonachtige aandeelhouders
145

Een aandeelhouder wiens geregistreerde adres niet binnen het Verenigd Koninkrijk of enig
ander deel van Europa ligt of een houder van een warrant voor een aandeel die aan de
Vennootschap
een
postadres
binnen
het
Verenigd
Koninkrijk
opgeeft
waar(naar) kennisgevingen aan hem mogen worden betekend/verzonden, is gerechtigd om
kennisgevingen te laten betekenen of naar hem te laten versturen of afleveren op dat adres of,
waar van toepassing, door deze beschikbaar stellen op een website en de houder op dat adres
te informeren. Een aandeelhouder wiens geregistreerde adres niet binnen het Verenigd
Koninkrijk ligt en die aan de Vennootschap een adres opgeeft voor de doeleinden van
elektronische communicatie mag, geheel naar eigen goeddunken van het Bestuur,
kennisgevingen of stukken aan hem laten betekenen op of laten versturen naar dat adres of,
waar van toepassing, door deze beschikbaar te stellen op een website en de houder op dat
adres te informeren. Voor het overige is een aandeelhouder wiens geregistreerde adres niet
binnen het Verenigd Koninkrijk ligt, niet gerechtigd om een kennisgeving of ander stuk van de
Vennootschap te ontvangen.

Wanneer een kennisgeving betekend/bezorgd wordt geacht
146

Een kennisgeving of stuk dat per post wordt verzonden, wordt geacht te zijn betekend/bezorgd
op de dag volgend op die waarop die/dat ter post werd bezorgd en, bij het bewijzen van
verzending/bezorging, is het voldoende om te bewijzen dat de kennisgeving of het stuk goed
geadresseerd, gefrankeerd en ter post was bezorgd. Een kennisgeving of stuk die/dat niet per
post wordt verzonden, maar achtergelaten wordt op een geregistreerd adres (anders dan een
adres voor doeleinden van communicatie met elektronische middelen) wordt geacht te zijn
betekend/bezorgd op de dag waarop die/dit aldus werd achtergelaten. Een kennisgeving die
door de Vennootschap wordt betekend/ bezorgd door middel van een relevant systeem wordt
geacht te zijn betekend of bezorgd wanneer de Vennootschap of een deelnemer aan een
sponsoringsysteem die namens haar handelt de instructie van de uitgever met betrekking tot de
kennisgeving verzendt.
Een kennisgeving of stuk die/dat door de Vennootschap wordt verzonden met gebruikmaking
van elektronische middelen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag volgend op de dag
waarop die/dat werd verzonden, niettegenstaande het feit dat de Vennootschap vervolgens een
hard copy van die kennisgeving/informatie of dat stuk per post verzendt. Een kennisgeving,
stuk of andere informatie die/dat op een website beschikbaar wordt gesteld, wordt geacht te
zijn ontvangen op de dag waarop de kennisgeving, het document of andere informatie voor het
eerst ter beschikking werd gesteld op de website of, indien later, wanneer een kennisgeving
van beschikbaarheid wordt ontvangen of geacht wordt te zijn ontvangen op grond van dit
artikel. Bij het bewijzen dat een kennisgeving, stuk of andere informatie is betekend, verzonden
of afgeleverd door elektronische middelen, is het voldoende om te bewijzen dat die/dat naar
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behoren geadresseerd was. Een kennisgeving, stuk of andere informatie die betekend,
verzonden of afgeleverd is door de Vennootschap op een andere wijze die schriftelijk door de
betreffende aandeelhouder is goedgekeurd, wordt geacht te zijn ontvangen wanneer de
Vennootschap de handeling heeft verricht die zij voor dat doel mocht verrichten.

Betekening/verzending
rechthebbende is
147

van

kennisgeving

aan

persoon

die

door

overgang

Wanneer een persoon die door overgang rechthebbende is op een aandeel, wordt een
kennisgeving of stuk aan hem betekend of bij hem afgeleverd, en mag een dividend of andere
som die in contanten verschuldigd is met betrekking tot het aandeel aan hem worden betaald,
alsof hij de houder was van dat aandeel en zijn in het register ingeschreven adres zijn
geregistreerde adres was. Iemand die door overgang rechthebbende is op een aandeel mag bij
opgave aan de Vennootschap van een adres voor het doel van communicatie met
elektronische middelen voor de betekening/verzending van kennisgevingen, naar
goeddunken van de Bestuurders, naar of op dat adres alle kennisgevingen of stukken laten
betekenen/sturen waarop hij recht zou hebben indien hij de houder van dat aandeel was.
Behalve wanneer iemand door overgang rechthebbende is op een aandeel, wordt een
kennisgeving of stuk dat op grond van deze statuten aan een aandeelhouder wordt betekend of
afgeleverd, niettegenstaande het feit dat de aandeelhouder op dat moment overleden of failliet
is of dat er een andere gebeurtenis heeft plaatsgevonden die aanleiding geeft tot de overgang
van het aandeel van rechtswege, en ongeacht of de Vennootschap bekend is met dat
overlijden of faillissement of die andere gebeurtenis, geacht naar behoren te zijn betekend of
afgeleverd met betrekking tot een aandeel dat geregistreerd is op naam van die aandeelhouder
als enige of gezamenlijke houder tenzij, vóór de dag van terpostbezorging (of, indien deze/dit
niet per post wordt verzonden, vóór de dag van verzending of aflevering) van de
kennisgevingen of het stuk, zijn naam is verwijderd uit het register als houder van het
aandeel. Betekening of aflevering op de bovenstaande wijze wordt voor alle doeleinden geacht
afdoende betekening of aflevering te zijn van de kennisgeving of het stuk aan alle
belanghebbenden (gezamenlijk met of claimend via of onder die aandeelhouder) bij het
aandeel.

Kennisgeving wanneer post niet beschikbaar is en oproeping/kennisgeving per
advertentie
148

(A) Indien de postdiensten binnen het Verenigd Koninkrijk of enig deel van het Verenigd
Koninkrijk zijn opgeschort of beperkt, hoeft de Vennootschap slechts oproepingen van een
algemene vergadering te versturen naar de aandeelhouders met wie de Vennootschap met
elektronische middelen kan communiceren en die aan de Vennootschap voor dit doel een
adres hebben opgegeven. De Vennootschap zal ook een advertentie met de kennisgeving
plaatsen in ten minste twee kranten met een nationale oplage in het Verenigd Koninkrijk en die
beschikbaar maken op haar website vanaf de datum van die advertentie tot de sluiting van de
vergadering of een verdaging daarvan. Indien ten minste zes volle dagen vóór de vergadering
of de verzending of aflevering van oproepingen/kennisgevingen per post in hard-copyvorm
weer algemeen mogelijk is geworden, stuurt de Vennootschap bevestigingskopieën van de
oproeping/kennisgeving per post aan de aandeelhouders die deze anders in hardcopy-vorm
zouden ontvangen.
(B) Een kennisgeving aan de toonder van een warrant of een andere persoon die aandelen in
de Vennootschap in toondervorm houdt of daar belanghebbende bij is of de bijbehorende
coupons of talons is op afdoende wijze gedaan, indien dit is vermeld in een advertentie in ten
minste twee dagbladen met een nationale oplage in het Verenigd Koninkrijk en een dergelijke
kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven op de dag waarop de advertentie verschijnt.

VERNIETIGING VAN STUKKEN
Gevolgen van vernietiging van stukken
149

Indien de Vennootschap het volgende vernietigt:
(A) een aandeelbewijs dat ingetrokken is op enig tijdstip na het verstrijken van een periode van
een jaar sinds de datum van intrekking; of
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(B) een instructie inzake de betaling van dividenden of andere gelden met betrekking tot een
aandeel of een kennisgeving van een naams- of adreswijziging op enig moment na het
verstrijken van een periode van twee jaar sinds de datum waarop de instructie of kennisgeving
door de Vennootschap werd geregistreerd; of
(C) een akte van levering van aandelen die geregistreerd is op enig tijdstip na het verstrijken
van een periode van zes jaar sinds de datum van registratie; of
(D) enig ander stuk op grond waarvan inschrijving in het register plaatsvindt op een tijdstip na
het verstrijken van een periode van zes jaar sinds de datum waarop de inschrijving eerst in het
register plaatsvond daarvoor, en de Vennootschap het stuk te goeder trouw vernietigt en
zonder uitdrukkelijke kennisgeving dat het behoud daarvan belangrijk was voor een claim,
wordt onweerlegbaar aangenomen ten behoeve van de Vennootschap dat elk aldus vernietigd
aandeelbewijs een geldig bewijs was en naar behoren was ingetrokken, dat elke aldus
vernietigde akte van levering een geldige en effectieve akte van levering was en naar behoren
geregistreerd was en dat elk ander aldus vernietigd stuk een geldig en effectief stuk was en dat
de bijzonderheden daarvan die in de boeken of administratie van de Vennootschap waren
geregistreerd, op juiste wijze waren geregistreerd. Niets in dit artikel mag worden uitgelegd als
oplegging van aansprakelijkheid aan de Vennootschap uitsluitend vanwege de vernietiging van
een stuk van het type dat hierboven genoemd is voordat de relevante, in dit artikel genoemde
periode is verstreken of een andere hierboven genoemde opschortende voorwaarde voor de
vernietiging daarvan niet is vervuld. Verwijzingen in dit artikel naar de vernietiging van een stuk
omvatten verwijzingen naar de verwijdering daarvan op enige wijze.

LIQUIDATIE
Volgorde van prioriteit bij liquidatie
150

Indien de Vennootschap wordt geliquideerd, worden de activa die beschikbaar zijn voor
uitkering aan de aandeelhouders (met uitzondering van een aandeelhouder die aandelen als
treasury-aandelen houdt) eerst aangewend voor de terugbetaling aan de houders van de
Gewone Aandelen op gelijke voet van het kapitaal dat gestort is of als gestort gecrediteerd is
en eventuele alsdan resterende activa komen toe aan de houders van de Gewone Aandelen.

VRIJWARING
Vrijwaring van Bestuurders
151

Voor zover toegestaan door de Vennootschapswetgeving, mag de Vennootschap een
Bestuurder vrijwaren voor aansprakelijkheid en een aansprakelijkheidsverzekering kopen en
instandhouden voor een Bestuurder. Geen enkele Bestuurder van de Vennootschap of van een
gelieerde vennootschap hoeft jegens de Vennootschap of de aandeelhouders verantwoording
af te leggen voor een op grond van dit artikel geboden uitkering en de ontvangst van een
dergelijke uitkering diskwalificeert iemand niet om Bestuurder van de Vennootschap te zijn of te
worden. Voor het doel van dit artikel omvat de term “Bestuurder” een voormalig Bestuurder van
de Vennootschap.

GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE
Overzeese Aandeelhouders
152

(A) In dit artikel en artikel 153 (i) betekent “Grensoverschrijdende Fusie” de
grensoverschrijdende fusie die zal worden aangegaan tussen de Vennootschap en
Unilever N.V. op grond van de United Kingdom Companies (Cross-Border Mergers)
Regulations 2007 (Besluit inzake (grensoverschrijdende fusies van) Britse Vennootschappen)
en Deel 7 van Boek II Nederlands Burgerlijk Wetboek, (ii) betekent “Ingangsdatum GF” de
datum waarop de Grensoverschrijdende Fusie van kracht wordt zoals bepaald bij beschikking
van de High Court of Justice in England and Wales waarbij de Grensoverschrijdende Fusie
wordt goedgekeurd, (iii) betekent “Overzeese Aandeelhouder” aandeelhouders in Unilever N.V.
op de Ingangsdatum GF, met een geregistreerd adres in, of die staatsburgers, inwoners of
onderdanen zijn van, of die zich bevinden in rechtsgebieden, buiten het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten of Nederland of waarvan de Vennootschap in redelijkheid meent dat zij

233

staatsburgers, inwoners of onderdanen zijn van of zich bevinden in rechtsgebieden buiten het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Nederland, (iv) betekent “Nieuwe Aandelen in
de PLC” Gewone Aandelen in de Vennootschap waarvan de uitgifte, gecrediteerd als
volgestort, aan aandeelhouders in Unilever N.V. op grond van de Grensoverschrijdende
Fusie wordt beoogd en (v) hebben, behoudens zoals gedefinieerd in dit artikel of in artikel
153, uitdrukkingen die gedefinieerd zijn in de gemeenschappelijke conceptfusievoorwaarden
tussen de Vennootschap en Unilever NV van 7 augustus 2020 dezelfde betekenissen in dit
artikel en artikel 153.
(B) Indien, ten aanzien van een Overzeese Aandeelhouder, aan de Vennootschap wordt
medegedeeld dat de toewijzing en/of uitgifte van Nieuwe Aandelen in de PLC (of een belang
daarin) op grond van de Grensoverschrijdende Fusie aan die houder een overtreding zou
vormen of zou kunnen vormen van de wetgeving van een ander rechtsgebied of de
Vennootschap zou verplichten om te voldoen aan toestemming van een overheid of andere
toestemming of een registratie, deponering of andere formaliteit waaraan de Vennootschap niet
kan voldoen of waarvoor de Vennootschap van mening is dat het voldoen hieraan onnodig
belastend zou zijn, dan worden, op voorwaarde dat de Grensoverschrijdende Fusie wordt
goedgekeurd door de High Court of Justice in England and Wales en indien de Vennootschap
dit (naar eigen goeddunken) verkiest, direct na het ingaan van de Grensoverschrijdende Fusie
op de Ingangsdatum GF, alle Nieuwe Aandelen in de PLC die aan dergelijke Overzeese
Aandeelhouders zijn uitgegeven (of dergelijke belangen daarin) overgedragen aan een door de
Vennootschap benoemde persoon die woonachtig is in het Verenigd Koninkrijk, of Nederland
(de “Interimhouder”) om die aandelen ten behoeve van een dergelijke Overzeese
Aandeelhouder te houden.
(C) Alle Nieuwe Aandelen in de PLC (of belangen daarin) die op grond van lid (B) aan de
Interimhouder worden overgedragen, worden, zo snel mogelijk na de Ingangsdatum GF,
verkocht.
(D) Een verkoop op grond van lid (C) hierboven wordt uitgevoerd tegen de beste prijs die
redelijkerwijs kan worden verkregen op het tijdstip van de verkoop en de netto opbrengst van
die verkoop (na aftrek van alle kosten en provisies die gemaakt of betaald zijn in verband met
die verkoop, met inbegrip van eventuele over de opbrengst van de verkoop verschuldigde
omzetbelasting) wordt zo snel mogelijk na de ontvangst van die opbrengst door de
Interimhouder aan de betreffende Overzeese Aandeelhouder betaald. Een dergelijke betaling
vormt de volledige voldoening van de rechten van die Overzeese Aandeelhouder om Nieuwe
Aandelen in de PLC (of belangen daarin) te ontvangen.
(E) Om uitvoering te geven aan een overdracht of verkoop op grond van dit artikel, is de
Interimhouder bevoegd als gemachtigde van en/of vertegenwoordiger namens de betreffende
Overzeese Aandeelhouder en is de Interimhouder bevoegd om als vervreemder een of meer
overschrijvingsformulieren of andere aktes of instructies voor de overdracht te ondertekenen en
af te geven en om die instructies te geven en alle andere zaken te doen die hij of zij
noodzakelijk of raadzaam acht in verband met een dergelijke overdracht of verkoop, en alle
aldus ondertekende formulieren, aktes of instructies voor overdracht zijn even effectief als
wanneer zij waren ondertekend door de betreffende Overzeese Aandeelhouder. Bij gebreke
van fraude is noch de Vennootschap, noch de Interimhouder op enigerlei wijze aansprakelijk
voor een op grond van dit artikel genomen beslissing of voor verlies of schade als gevolg van
het tijdstip of de voorwaarden van een overdracht of verkoop op grond van dit artikel.

Verplichte overdracht
153

(A) Indien de Vennootschap hiervoor opteert (naar eigen goeddunken), dan worden direct na
het ingaan van de Grensoverschrijdende Fusie op de Ingangsdatum GF, alle Nieuwe Aandelen
in de PLC die op grond van de Grensoverschrijdende Fusie zijn toegewezen aan Cede & Co.
(een New Yorkse firma waarvan het hoofdkantoor gelegen is in de Staat New York, als
gemachtigde voor de Depositary Trust Company) die vóór de Ingangsdatum GF werden
gehouden door NV NYRS namens Houders van NV NYRS, worden overgedragen (de
“Verplichte Overdracht van PLC-Aandelen”) van Cede & Co. (als gemachtigde voor de
Depositary Trust Company) aan DB London (Investor Services) Nominees Limited (of aan een
andere entiteit die benoemd wordt door de PLC ADS Depositary) en die houder is van PLC-
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Aandelen namens de PLC ADS Depositary of gerechtigd is om deze te houden (de “Verplichte
Verkrijger”).
(B) Bij de Verplichte Overdracht van PLC-Aandelen wordt de Verplichte Verkrijger de
geregistreerde houder van dergelijke Nieuwe Aandelen in de PLC en houdt de Verplichte
Verkrijger dergelijke Nieuwe Aandelen in de PLC op de voorwaarden vermeld in de PLC
Deposit Agreement van 1 juli 2014 gesloten door en tussen de PLC, de PLC ADS Depositary
en de houders en economische eigenaren van de op grond hiervan uitgegeven Amerikaanse
depositary shares (certificaten van aandelen).
(C) Zodra mogelijk na de Verplichte Overdracht van de PLC-Aandelen aan de Verplichte
Verkrijger, dient de Vennootschap ervoor te zorgen dat de PLC ADS Depositary dat aantal
nieuwe PLC ADS uitgeeft (die de Nieuwe Aandelen in de PLC vertegenwoordigen die op grond
van de Verplichte Overdracht van de PLC-Aandelen aan de Verplichte Verkrijger zijn
overgedragen), berekend overeenkomstig de GF-ruilverhouding, aan Cede & Co. (als
gemachtigde voor de Depositary Trust Company) ter creditering van de rekeningen van de
voormalige houders van de NV NYRS met belangen in dergelijke nieuwe PLC ADS.
(D) De Verplichte Overdracht van de PLC-aandelen wordt uitgevoerd door middel van een of
meer overschrijvingsformulieren of een of meer andere aktes of leveringsinstructies en, om
uitvoering te geven aan dergelijke overdrachten, mag de Vennootschap een persoon
benoemen als gemachtigde en/of vertegenwoordiger namens Cede & Co. (als gemachtigde
voor de Depositary Trust Company) die bevoegd is om als vervreemder een of meer
overschrijvingsformulieren of andere aktes of leveringsinstructies te ondertekenen en af te
geven en om die instructies te geven en alle andere zaken te doen die hij of zij noodzakelijk of
raadzaam acht in verband met die overdracht, en alle aldus ondertekende formulieren, aktes of
leveringsinstructies zullen even effectief zijn als wanneer deze waren ondertekend door Cede &
Co. (als gemachtigde voor de Depositary Trust Company). Bij gebreke van kwade trouws of
opzettelijk verzuim, is noch de Vennootschap, noch de Verplichte Verkrijger op enigerlei wijze
aansprakelijk voor een op grond van dit artikel genomen beslissing of voor verlies of schade als
gevolg van het tijdstip of de voorwaarden van een overdracht op grond van dit artikel.
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