Akzo Nobel N.V.

Aankondiging van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo
Nobel N.V. (de "Vennootschap"), te houden in het Hilton Amsterdam Hotel, Apollolaan
138, 1077 BG te Amsterdam op donderdag 25 april 2019, aanvang 14:00 uur
_____________________________________________________________________________________________
Agenda
1.
2.

3.

4.

Opening
Boekjaar 2018
(a)

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018

(b)

Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid in 2018

Jaarrekening, resultaat en dividend
(a)

Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (besluit)

(b)

Bespreking van het dividendbeleid

(c)

Winstbestemming en vaststelling van dividend (besluit)

Decharge
(a)

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in de Raad van
Bestuur in 2018 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar 2018 (besluit)

(b)

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in de Raad
van Commissarissen in 2018 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar 2018 (besluit)

5.

6.

7.

Raad van Commissarissen
(a)

Benoeming van mevrouw J. Poots-Bijl (besluit)

(b)

Herbenoeming van de heer D.M. Sluimers (besluit)

Machtiging aan de Raad van Bestuur tot:
(a)

het uitgeven van aandelen (besluit)

(b)

het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders (besluit)

Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het namens de Vennootschap verwerven van gewone aandelen in
het kapitaal van de Vennootschap (besluit)

8.

Intrekking van gewone aandelen gehouden of verworven door de Vennootschap (besluit)

9.

Sluiting

--Documentatie
De agenda met toelichting, het AkzoNobel Annual Report 2018 inclusief het beloningsbeleid en beknopte CV’s van
mevrouw Poots-Bijl en de heer Sluimers zijn beschikbaar op onze website (www.akzonobel.com). De documenten
ten behoeve van de vergadering zijn kosteloos verkrijgbaar via ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"),
telefoonnummer +31 20 344 2000 of e-mail adres: corporate.broking@nl.abnamro.com. Tevens liggen deze
documenten voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Christian Neefestraat 2, 1077 WW
Amsterdam.
Registratiedatum
Degenen die op donderdag 28 maart 2019 - "de registratiedatum" - om 18:00 uur, na verwerking van alle bij- en
afschrijvingen, stem- en vergadergerechtigd zijn en als zodanig zijn ingeschreven in één van de door de Raad van
Bestuur aangewezen registers, zijn gerechtigd deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van

Aandeelhouders op donderdag 25 april 2019, mits deze aandeelhouders zich hebben aangemeld voor de
vergadering zoals hieronder beschreven.
Aanmelding
Aandeelhouders die in persoon of middels volmacht deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
willen bijwonen, dienen dit te melden aan ABN AMRO via hun bank of commissionair. Aanmelding is mogelijk vanaf
vrijdag 29 maart 2019 tot uiterlijk donderdag 18 april 2019 om 18:00 uur. Aandeelhouders kunnen zich tevens
aanmelden via www.abnamro.com/evoting. De betreffende intermediair dient uiterlijk op vrijdag 19 april 2019 om
13:00 uur aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken dat de aandelen op de
registratiedatum op naam van de betreffende aandeelhouder geregistreerd waren, waarna de aandeelhouder een
registratiebewijs ontvangt dat tevens dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Bovendien worden intermediairs
verzocht om bij de aanmelding de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een
efficiënte controle te kunnen uitvoeren op het aandeelhouderschap op de registratiedatum.
Volmachten
Naast het registreren voor de vergadering zoals hierboven omschreven, stuurt een aandeelhouder die zich wil laten
vertegenwoordigen separaat een getekende volmacht en zorgt ervoor dat de ondertekende volmacht uiterlijk op
donderdag 18 april 2019 om 18.00 uur is ontvangen op het volgende adres:
Akzo Nobel N.V.
Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 75730
1070 AS Amsterdam
Fax: +31 26 366 4096
De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de
inschrijfbalie.
Stemmen via internet/volmacht
Een aandeelhouder kan ervoor kiezen mr. R.W. Clumpkens, notaris te Amsterdam, of in diens afwezigheid de door
hem aangewezen waarnemer, een steminstructie te geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de
vergadering. Aandeelhouders kunnen hun elektronische steminstructies tot donderdag 18 april 2019 om 18:00 uur
doorgeven via www.abnamro.com/evoting.
Registratie/Legitimatie
Aandeelhouders (en gevolmachtigden) die de vergadering willen bijwonen, worden verzocht zich op de dag van de
vergadering met het ontvangen toegangsbewijs te registreren bij de registratiebalie tussen 12.30 uur en het begin
van de vergadering om 14.00 uur. Aandeelhouders en gevolmachtigden kan gevraagd worden zich te legitimeren.
Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te
brengen naar de vergadering.

Webcast
De vergadering zal live en integraal te volgen zijn via internet: www.akzonobel.com.

Amsterdam, 14 maart 2019
De Raad van Commissarissen

