Agenda met toelichting voor de vergadering van houders van certificaten van
gewone aandelen in Unilever N.V. (de “Certificaathoudersvergadering”) uitgegeven
door Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. (het "Administratiekantoor")
Op woensdag 26 juni 2019 ten kantore van Loyens & Loeff, Blaak 31, 3011 GA Rotterdam, om
10.30 uur Nederlandse tijd.
Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen
Decertificering c.q. opheffing van de administratie (stempunt)
Rondvraag
Sluiting

Deze agenda met toelichting is beschikbaar op www.administratiekantoor-unilever.nl.
Toelichting bij de agenda
2.

Decertificering c.q. opheffing van de administratie (stempunt)

Het bestuur van het Administratiekantoor is voornemens een besluit te nemen tot beëindiging van
de certificering (de “Certificering”) van de gewone aandelen in Unilever N.V. (de “NV”) c.q. tot
opheffing van de administratie, zulks in overeenstemming met artikel 13 van de
administratievoorwaarden (de “Administratievoorwaarden”) van het Administratiekantoor (het
"Voorgenomen Besluit tot Decertificering").
Doel en functie van de Certificering zijn met name (i) het voorkomen dat een toevallige
minderheid van aandeelhouders als gevolg van absenteïsme bij aandeelhoudersvergaderingen
van de NV het besluitvormingsproces beheerst en (ii) het in evenwicht brengen van de omvang
van het stemrecht verbonden aan preferente financieringsaandelen van de NV met de
economische waarde van de kapitaalinbreng op die aandelen. De doelstellingen zoals hiervoor
aangehaald, zijn grotendeels verdwenen of nog slechts beperkt van toepassing, omdat (ad i) de
gemiddelde aanwezigheid van houders van (certificaten van) aandelen in de
aandeelhoudersvergaderingen van de NV in de loop der jaren is toegenomen en het percentage
van certificaathouders die zelf stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van de NV
inmiddels bovendien grotendeels in evenwicht is met het percentage van aandeelhouders die op
de aandeelhoudersvergaderingen van Unilever Plc (de “Plc”) stemmen en (ad ii) de preferente
financieringsaandelen inmiddels zijn ingetrokken. In het licht van bovenstaande, is het bestuur
van het Administratiekantoor van mening dat het thans een goed moment is de Certificering te
beëindigen, mits de Certificaathoudersvergadering het Voorgenomen Besluit tot Decertificering
zal ondersteunen.
Inmiddels is het bestuur van de NV van het Voorgenomen Besluit tot Decertificering op de hoogte
gesteld en heeft de NV dienaangaande haar goedkeuring verleend in overeenstemming met
artikel 13 van de Administratievoorwaarden.
De houders van certificaten worden eveneens verzocht om in de Certificaathoudersvergadering
goedkeuring te geven aan het Voorgenomen Besluit tot Decertificering en om het bestuur van het

Administratiekantoor de bevoegdheid te verlenen om alle andere handelingen te verrichten die
noodzakelijk, of, naar het oordeel van het bestuur van het Administratiekantoor, wenselijk zijn in
verband met de beëindiging van de Certificering c.q. opheffing van de administratie.
Nadat in de Certificaathoudersvergadering door de houders van certificaten goedkeuring is
verleend aan het Voorgenomen Besluit tot Decertificering, zal het bestuur van het
Administratiekantoor een besluit tot beëindiging van de Certificering c.q. opheffing van de
administratie nemen en zullen de certificaten worden ingetrokken waarbij de onderliggende
aandelen in het kapitaal van de NV zullen worden overgedragen aan de certificaathouders.
Op de datum van deze toelichting is er nog een beperkt aantal uitgegeven certificaten (“NietGirale Certificaten”) waarvoor de door het Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor NV, de
voorganger van het Administratiekantoor, uitgegeven toonderbewijzen (de “Toonderbewijzen”)
niet zijn ingeleverd. Conform artikelen 5 en 13 van de Administratievoorwaarden kunnen houders
van Toonderbewijzen gedurende een termijn van twee jaar na de datum van bekendmaking van
het besluit tot beëindiging van de Certificering c.q. opheffing van de administratie Niet-Girale
Certificaten royeren door hun Toonderbewijzen kosteloos om te wisselen voor gewone aandelen
in de NV. Bij die omwisseling ontvangen de houders tevens een bedrag gelijk aan dividenden die
zijn uitgekeerd op de betreffende onderliggende gewone NV aandelen in de vijf jaar voorafgaand
aan de omwisseling van die Toonderbewijzen.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn van twee jaar waarbinnen omwisseling van
Toonderbewijzen kan plaatsvinden, zal het Administratiekantoor niet worden ontbonden en
blijven de Administratievoorwaarden van kracht. Na verloop van deze termijn zal het
Administratiekantoor de nog in administratie gehouden gewone NV aandelen waarvoor geen
Toonderbewijzen ter omwisseling zijn aangeboden (de “Resterende NV Aandelen”), ter beurze
verkopen en de opbrengst in consignatie geven bij het Ministerie van Financiën ten behoeve van
de desbetreffende houders van Toonderbewijzen. De houders van Toonderbewijzen hebben
daarna jegens het Administratiekantoor geen enkele aanspraak meer. Volledigheidshalve zij
vermeld dat het voorgaande ook betekent dat vanaf het moment van verkoop en consignatie elk
recht op de dividenden vervalt die in de vijf jaar voorafgaand aan de verkoop en consignatie op
de Resterende NV Aandelen zijn toegekend.

-.-.-.-.-

