VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN
AKZO NOBEL N.V.
Dit document bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Akzo Nobel N.V. (de "Vennootschap"), zoals die zullen worden voorgesteld aan de
algemene vergadering van de Vennootschap tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering te houden op 23 april 2020.
De eerste kolom van de tabel hieronder bevat de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap. De tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen ten
opzichte van de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap. De derde kolom voorziet in een toelichting op de voorgestelde wijzigingen.
Achtergrond bij de voorgestelde wijzigingen
A.

Implementatie van de Nederlandse bepalingen ter uitvoering van de Europese richtlijn ter bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van
aandeelhouders

1.

Op grond van recente wetgeving (Herziene Aandeelhoudersrichtlijn (Shareholders Rights Directive II), en de Nederlandse bepalingen ter uitvoering van de
Herziene Aandeelhoudersrichtlijn), zijn Nederlandse vennootschappen onder andere verplicht een bezoldigingsbeleid te hebben voor hun raad van
commissarissen. Dit beleid moet worden vastgesteld door de algemene vergadering.

2.

De Vennootschap wenst haar statuten in lijn te brengen met de invoering van de wetgeving als bedoeld onder A.1. hierboven.

B.

Implementatie van de Wet omzetting aandelen aan toonder

1.

De meerderheid van de aandelen van de Vennootschap zijn opgenomen in een verzamelbewijs en worden gehouden via het systeem van de Nederlandse
Centrale Effectenbewaarinstelling (Euroclear Nederland). In het verleden heeft de Vennootschap tevens (fysieke) aandeelbewijzen aan toonder
uitgegeven. Een beperkt aantal van deze aandeelbewijzen aan toonder is nog niet ingeleverd bij de Vennootschap, hoewel de houders van deze
aandeelbewijzen aan toonder nog steeds gerechtigd zijn tot een corresponderend aantal aandelen in de Vennootschap.

2.

Met de invoering van recente wetgeving (Wet omzetting aandelen aan toonder) zijn de aandeelbewijzen aan toonder van de Vennootschap die niet zijn
opgenomen in het verzamelbewijs per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in aandelen op naam. Deze aandelen op naam zullen per 1 januari 2021
worden geregistreerd op naam van de Vennootschap. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving blijven de houders van aandeelbewijzen als hierboven
genoemd tot 2 januari 2026 gerechtigd tot een corresponderend aantal aandelen in de Vennootschap. Op die datum vervalt hun aanspraak van
rechtswege.
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3.

De Vennootschap wenst haar statuten in lijn te brengen met de invoering van de wetgeving als hierboven bedoeld onder 2.
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HUIDIGE STATUTEN
Artikel 28
28.1
De algemene vergadering van
aandeelhouders stelt de beloning van de
leden van de raad van commissarissen
vast, welke zal bestaan uit een vast
jaarlijks bedrag, al dan niet gecombineerd
met een variabele uitkering.

OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 59
59.1
Een houder van een of meer
aandeelbewijzen in de vorm van een
mantel met een dividendblad bestaande uit
een stel dividendbewijzen en al dan niet
een talon (K-stukken), die na een januari
negentienhonderdnegenennegentig zijn
aandeelbewijzen, waaronder voor zover
nodig te begrijpen de mantel, de
dividendbewijzen en het eventuele talon,
niet bij de vennootschap heeft ingeleverd
voor destijds een of meer aandeelbewijzen
aan toonder (CF-stukken) kon de rechten
verbonden aan dat aandeel niet uitoefenen

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE
STATUTEN
Artikel 28
28.1
De vennootschap heeft een beleid op het
terrein van de bezoldiging van de raad van
commissarissen. Het beleid wordt
vastgesteld door de algemene vergadering
van aandeelhouders op voorstel van de
raad van commissarissen. De algemene
vergadering van aandeelhouders stelt, met
inachtneming van het beleid bedoeld in de
vorige zin, de beloning van de leden van de
raad van commissarissen vast, welke zal
bestaan uit een vast jaarlijks bedrag, al dan
niet gecombineerd met een variabele
uitkering.
OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 59
59.1
Een houder van een of meer aandelen op
naam die, voorafgaand aan de omzetting
van aandeelbewijzen in aandelen op naam
van rechtswege, houder was van een of
meer aandeelbewijzen in de vorm van een
mantel met een dividendblad bestaande uit
een stel dividendbewijzen en al dan niet
een talon (K-stukken), en die na een
januari negentienhonderdnegenennegentig
zijn aandeelbewijzen, waaronder voor
zover nodig te begrijpen de mantel, de
dividendbewijzen en het eventuele talon,
niet bij de vennootschap heeft ingeleverd

TOELICHTING
Artikel 28.1 wordt gewijzigd om de statuten van de
Vennootschap in lijn te brengen met recent
ingevoerde wetgeving. Er wordt verwezen naar
"Achtergrond bij de voorgestelde wijzigingen" onder
A., als hierboven vermeld.

Het artikel van de overgangsbepalingen vereist een
wijziging om te voldoen aan recent ingevoerde
wetgeving. Er wordt verwezen naar "Achtergrond bij
de voorgestelde wijzigingen" onder B, als hierboven
vermeld.
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HUIDIGE STATUTEN
zolang die omwisseling niet had
plaatsgehad. Vanaf de statutenwijziging
van twee mei tweeduizendtwaalf zal de
voormelde omwisseling bij de
vennootschap dienen plaats te vinden door
inlevering van de aandeelbewijzen,
waaronder voor zover nodig te begrijpen de
mantel, de dividendbewijzen en het
eventuele talon, waarna de aandeelhouder
voor het aantal ingeleverde
aandeelbewijzen zal worden bijgeschreven
op het verzamelbewijs als bedoeld in
artikel 8 lid 2. Zolang de laatst bedoelde
omwisseling niet heeft plaatsgehad kunnen
de rechten verbonden aan een in dit artikel
bedoeld aandeel niet worden uitgeoefend.
Met ingang van deze statutenwijziging (op
eenentwintig januari tweeduizendnegentien
(deel III)), worden aandeelbewijzen in de
vorm van een mantel met een dividendblad
bestaande uit een stel dividendbewijzen en
al dan niet een talon (K-stukken) die direct
daarvoor door een aandeelhouder worden
gehouden geacht een zodanig aantal
gewone aandelen en/of onderaandelen te
vertegenwoordigen zoals volgt uit het
bepaalde in artikel 60; waarbij het aantal
gewone aandelen belichaamd in het
aandeelbewijs als bedoeld in artikel 8.2
wordt geacht gewone aandelen met een

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE
STATUTEN

TOELICHTING

voor destijds een of meer aandeelbewijzen
aan toonder (CF-stukken) konkan de
rechten verbonden aan datzijn
aandeelaandelen op naam niet uitoefenen
zolang die omwisseling niet had
plaatsgehad. Vanaf de statutenwijziging
van twee mei tweeduizendtwaalf zal de
voormelde omwisseling bij de
vennootschap dienen plaats te vinden door
inlevering van de. Een aandeelhouder kan
de aandeelhoudersrechten verbonden aan
zijn aandelen op naam slechts uitoefenen
nadat de betreffende aandeelbewijzen,
waaronder voor zover nodig te begrijpen de
mantel, de dividendbewijzen en het
eventuele talon, voor twee januari
tweeduizendzesentwintig zijn ingeleverd bij
de vennootschap, waarna de
aandeelhouder voor het aantal ingeleverde
aandeelbewijzen zal worden bijgeschreven
op het verzamelbewijs als bedoeld in
artikel 8 lid 2. Zolang de laatst bedoelde
omwisselinginlevering bij de vennootschap
niet heeft plaatsgehad kunnen de rechten
verbonden aan een in dit artikel bedoeld
aandeel niet worden uitgeoefend.
Met ingang van dezede statutenwijziging
(opvan eenentwintig januari
tweeduizendnegentien (deel III)), worden
aandeelbewijzen in de vorm van een
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HUIDIGE STATUTEN
nominale waarde van vijftig eurocent
(EUR 0,50) te vertegenwoordigen.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE
STATUTEN

TOELICHTING

mantel met een dividendblad bestaande uit
een stel dividendbewijzen en al dan niet
een talon (K-stukken) die direct daarvoor
door een aandeelhouder wordenwerden
gehouden, en welke aandeelbewijzen op
een januari tweeduizendtwintig van
rechtswege zijn omgezet in aandelen op
naam, geacht een zodanig aantal gewone
aandelen en/of onderaandelen te
vertegenwoordigen zoals volgt uit het
bepaalde in artikel 60; waarbij het aantal
gewone aandelen belichaamd in het
aandeelbewijs als bedoeld in artikel 8.2
wordt geacht gewone aandelen met een
nominale waarde van vijftig eurocent
(EUR 0,50) te vertegenwoordigen.
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