CONCEPT AKTE VAN WIJZIGING VOORWAARDEN VAN ADMINISTRATIE VAN
GEWONE EN ZEVEN PERCENTS CUMULATIEF-PREFERENTE AANDELEN IN
HET KAPITAAL VAN UNILEVER N.V. TE ROTTERDAM
Op [●] tweeduizendachttien verschijnt voor mij, mr. [●], notaris in [●]: [●]
De comparant handelt als schriftelijk gevolmachtigde van: Stichting Administratiekantoor
Unilever N.V., een stichting, statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Hoogoorddreef 15,
1101 BA Amsterdam en handelsregisternummer 34235781 (de "Stichting").
De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendachttien het bestuur van de Stichting heeft
besloten de voorwaarden waaronder zij aandelen in het kapitaal van Unilever N.V., een
naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Rotterdam, met adres
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24051830, ten titel van beheer houdt partieel te wijzigen en de
comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.
Ter uitvoering van dit besluit verklaart de comparant dat de volgende wijzigingen worden
aangebracht in de hiervoor vermelde administratievoorwaarden:
I. Artikel 13.3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
13.3
Een besluit van het bestuur tot opheffing van de administratie wordt aan de
certificaathouders medegedeeld op de wijze als in artikel 10.1 bepaald. Na deze
mededeling zal het administratiekantoor overgaan tot royering van de certificaten met
inachtneming van het in de artikelen 13.4 en 13.5 bepaalde.
II. Aan artikel 13 worden een nieuw lid 4 en lid 5 toegevoegd, welke leden komen te luiden als
volgt:
13.4

Royering van certificaten die worden gehouden door een aangesloten instelling of het
centraal instituut, geschiedt door intrekking van die certificaten en gelijktijdige levering
ten titel van beëindiging van beheer door het administratiekantoor van de voor die
certificaten gehouden aandelen (al dan niet via de intermediair van het
administratiekantoor als bedoeld in artikel 2.2) aan het centraal instituut ten behoeve van
de certificaathouders als deelgerechtigde in een depot van een aangesloten instelling of
centraal instituut in dezelfde verhouding als waarin deze gerechtigd waren tot het depot
voor de certificaten.

13.5

Royering van certificaten ten aanzien waarvan toonderbewijzen zijn uitgegeven door een
rechtsvoorganger van het administratiekantoor die zich bij anderen dan een aangesloten
instelling of centraal instituut bevinden, geschiedt door intrekking van die certificaten en
gelijktijdige levering door het administratiekantoor van de voor die certificaten gehouden
gewone aandelen aan de vennootschap of een groepsmaatschappij van de
vennootschap (Verkrijgende Vennootschap).
Door de aanvaarding van de aandelen verplicht de Verkrijgende Vennootschap zich tot
het volgende:
(a)
De Verkrijgende Vennootschap zal de gewone aandelen gedurende een periode

(b)

van zeven (7) jaar vanaf het moment van de levering houden ten behoeve van de
houders van de toonderbewijzen.
De Verkrijgende Vennootschap zal indien een houder van een toonderbewijs
gedurende de sub (a) bedoelde periode zijn toonderbewijs (voorzien van alle
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daarbij behorende dividendbladen, respectievelijk talons en dividendbewijzen)
inlevert bij de Verkrijgende Vennootschap, aan de houder van dat toonderbewijs
(alsof hij nog certificaathouder was):
(i)
leveren: een (1) gewoon aandeel dat zal zijn opgenomen in een
girodepot respectievelijk verzameldepot, dan wel hetgeen voor dat
gewone aandeel in de plaats is gekomen (bijvoorbeeld als gevolg van
een fusie, splitsing, omzetting of wijziging van het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap of zijn rechtsopvolger et cetera); en
(ii)

betalen: een bedrag gelijk aan de in de vijf (5) jaar voorafgaand aan de
inlevering van het toonderbewijs op het sub (b)(i) bedoelde aandeel
gedane uitkeringen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot dividend
(ongeacht of deze uitkeringen daadwerkelijk door het
administratiekantoor dan wel de Verkrijgende Vennootschap zijn
ontvangen).

Door de intrekking van de certificaten ten aanzien waarvan toonderbewijzen zijn
uitgegeven vervallen alle daaraan verbonden rechten en kunnen de houders van de
toonderbewijzen nog slechts bovengenoemde rechten jegens de Verkrijgende
Vennootschap uitoefenen.
Na verloop van de sub (a) bedoelde termijn is inlevering van toonderbewijzen niet meer
mogelijk en vervallen tevens de bovengenoemde rechten.
Op de in dit artikel 13.5 bedoelde levering aan de Verkrijgende Vennootschap is het in
artikel 12 bepaalde niet van overeenkomstige toepassing.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Het besluit van het bestuur van de Stichting als bedoeld in het hoofd van deze akte, wordt aan
deze akte gehecht.
Deze akte wordt in minuut verleden in [●], op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik
heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard
kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing.
Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op
grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte
ondertekend.
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