Akzo Nobel N.V.

Aankondiging van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo
Nobel N.V. (de "Vennootschap"), virtueel te houden op donderdag 22 april 2021,
aanvang 14:00 uur.1
__________________________________________________________________________________
Agenda
1.
2.

Opening
Boekjaar 2020
(a)

3.

4.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020

Jaarrekening, resultaat en dividend
(a)

Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2020 (besluit)

(b)

Bespreking van het dividendbeleid

(c)

Winstbestemming en vaststelling van dividend (besluit)

(d)

Bezoldigingsrapport 2020 (adviserende stemming)

Decharge
(a)

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in de Raad van
Bestuur in 2020 terzake de uitoefening van hun functies in 2020 (besluit)

(b)

Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in de Raad
van Commissarissen in 2020 terzake de uitoefening van hun functies in 2020 (besluit)

5.

6.

Bezoldiging
(a)

Wijziging Bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (besluit)

(b)

Wijziging Bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (besluit)

Raad van Bestuur
(a)

7.

Raad van Commissarissen
(a)

8.

9.

Herbenoeming van de heer T.F.J. Vanlancker (besluit)

Herbenoeming van de heer P.W. Thomas (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)

10.

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

11.

Sluiting

Let op: gezien de huidige situatie rondom de COVID-19 pandemie in Nederland zal de vergadering volledig virtueel
plaatsvinden met inachtneming van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de “Noodwet”). In het geval de
vergadering niet volledig virtueel gehouden kan worden omdat de Noodwet ten tijde van de vergadering niet langer
van kracht is, zal de vergadering plaatsvinden op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip in Amsterdam, op een nader te
bepalen locatie, zij het mogelijk met beperkte fysieke toegankelijkheid of in hybride vorm. Verdere informatie zal in
een dergelijk geval zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld op onze website
(www.akzonobel.com/en/about-us/governance-/shareholder-meetings-).
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Documentatie
De agenda met toelichting, het AkzoNobel Report 2020, het Bezoldigingsrapport 2020, de beknopte CVs van de
heren T.F.J. Vanlancker (alsmede de belangrijkste onderdelen van zijn contract) en P.W. Thomas, het voorgestelde
herziene Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en het voorgestelde herziene Bezoldigingsbeleid voor de
Raad van Commissarissen, de Hybrid Meeting Terms en de Hybrid Meeting Manual & FAQ zijn beschikbaar op onze
website www.akzonobel.com/en/about-us/governance-/shareholder-meetings-. De documenten ten behoeve van de
vergadering zijn elektronisch verkrijgbaar via ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), e-mail adres:
ava@nl.abnamro.com. Tevens liggen deze documenten voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de
Vennootschap, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Nederland.
Registratiedatum
Degenen die op donderdag 25 maart 2021 - "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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
op donderdag 22 april 2021, mits deze aandeelhouders zich hebben aangemeld voor de vergadering zoals
hieronder beschreven.
Aanmelding
Aandeelhouders die virtueel of middels volmacht deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders willen bijwonen,
dienen dit te melden aan ABN AMRO via hun bank of commissionair. Aanmelding is mogelijk vanaf vrijdag 26
maart 2021, tot uiterlijk maandag 19 april 2021 om 18:00 uur. Aandeelhouders (dan wel hun wettelijk
vertegenwoordigers) kunnen zich tevens aanmelden via www.abnamro.com/evoting. De betreffende intermediair
dient uiterlijk op dinsdag 20 april 2021 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 en ter registratie aangemeld worden. Bovendien worden intermediairs verzocht om bij de
aanmelding de volledige adresgegevens alsmede een geldig e-mail adres, nummer van de effectenrekening en een
mobiel telefoonnummer van de betreffende houders te vermelden teneinde virtuele toegang te verkrijgen. Het
ontvangstbewijs (van registratie) wordt aan de aandeelhouders verstrekt door ABN AMRO en bevat de
inloggegevens voor de aandeelhouders die de vergadering virtueel willen bijwonen via het hieronder bedoelde online
platform.
Virtuele aanwezigheid en stemmen
Aandeelhouders kunnen de vergadering bijwonen via het online platform van www.abnamro.com/evoting en op alle
agendapunten die ter besluitvorming voorliggen tijdens de vergadering stemmen via het internet met behulp van hun
smartphone, tablet, laptop of pc, tenzij de intermediair van de aandeelhouder virtueel stemmen niet ondersteunt.
Aandeelhouders die de vergadering virtueel bijwonen ontvangen een bevestiging per email met een link om via
www.abnamro.com/evoting in te loggen, door middel van een twee stappen verificatie-proces (met SMS-verificatie),
op het online stemplatform van de Vennootschap.
Aandeelhouders die de vergadering virtueel willen bijwonen, dienen in te loggen op het online platform via
www.abnamro.com/evoting en de toelatingsprocedure voor de vergadering te voltooien voordat de vergadering
begint (14:00 uur). Aandeelhouders die niet voor aanvang van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders via
het online platform zijn ingelogd, kunnen niet stemmen en kunnen de vergadering slechts volgen via de livestream.
Het beleid van de Vennootschap met betrekking tot de Hybride Vergadering (Hybrid Meeting Terms) is van
toepassing op aandeelhouders die via het online platform deelnemen aan de vergadering, met dien verstande dat de
bepalingen die enige vorm van fysieke aanwezigheid tijdens de vergadering mogelijk maken niet van toepassing zijn
in geval van een volledig virtuele vergadering. Het beleid van de Vennootschap met betrekking tot de Hybride
Vergadering en een overzicht van de minimumvereisten ten aanzien van de apparaten en systemen zijn te vinden op
www.akzonobel.com/en/about-us/governance-/shareholder-meetings- (bij de vergaderdocumenten). De voertaal
tijdens de vergadering is Engels.

Steminstructies
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 maandag 19 april 2021 om 18:00 uur
doorgeven via www.abnamro.com/evoting.
Vragen
Om zoveel mogelijk interactie te waarborgen, worden aandeelhouders uitgenodigd om hun vragen ten aanzien van
de agendapunten vooraf te stellen door deze uiterlijk 18:00 uur op maandag 19 april 2021 per email te versturen
naar: investor.relations@akzonobel.com.
Aandeelhouders kunnen ook tijdens de vergadering vragen stellen via de chatfunctie van het online platform van
www.abnamro.com/evoting. Het doel is om alle vragen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te
beantwoorden voor zover de agenda dit toelaat en voor zover passend met het oog op het ordelijk verloop van de
vergadering. De vragen en antwoorden worden na de vergadering op onze website gepubliceerd.
Webcast
De vergadering zal live en integraal te volgen zijn via internet: www.akzonobel.com.

Amsterdam, 10 maart 2021
De Raad van Commissarissen

