Vergadering van houders van certificaten van aandelen Unilever N.V.
Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. (het "Administratiekantoor")
Oproep tot de vergadering van houders van certificaten van aandelen Unilever N.V., te houden op
dinsdag 16 oktober 2007 ten kantore van Loyens & Loeff N.V., Weena 690 te Rotterdam, om 10.30
uur.
Agenda.
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen.
Bespreking verslag en jaarrekening over de periode 1 juli 2006 – 30 juni 2007.
Samenstelling bestuur
Sluiting.

De toelichting bij de agenda en het verslag van het Administratiekantoor liggen ter inzage:
●
ten kantore van Stichting Administratiekantoor Unilever N.V., Claude Debussylaan 24,
Amsterdam;
●
ten kantore van Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam; en
●
ten kantore van Euronext Amsterdam N.V., Beursplein 5, Amsterdam.
Exemplaren daarvan zijn kosteloos verkrijgbaar op bovengenoemde adressen en zijn tevens
beschikbaar op www.administratiekantoor-unilever.nl.
Informatie voor deelname.
Registratietijdstip
Het bestuur van het Administratiekantoor heeft bepaald dat voor de vergadering van houders van
certificaten van aandelen op 16 oktober 2007 als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden
de certificaathouders die (1) op 9 oktober 2007, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per
die datum (het "registratietijdstip") zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen deelregisters
en (2) zijn aangemeld. Als deelregisters zijn aangewezen de administraties van de bij het
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') in
Amsterdam aangesloten instellingen waaruit blijkt wie op het registratietijdstip gerechtigd zijn tot
deze certificaten van aandelen.
Aanmelding
Houders van certificaten van aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen
bijwonen, kunnen zich uiterlijk tot 9 oktober 2007 om 18.00 uur schriftelijk aanmelden bij ABN
AMRO Bank N.V., Service Desk, tel. 0031 (0)76 579 9455 (Kemelstede 2, 4817 ST Breda) via de
bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in wier administratie zij voor de certificaten zijn
geregistreerd, onder overlegging aan ABN AMRO Bank N.V. door die aangesloten instelling van
een bevestiging dat de desbetreffende certificaten ten name van de houder daarvan in haar
administratie geregistreerd zullen blijven tot en met het registratietijdstip. Na ontvangst van de
aanmelding zal ABN AMRO Bank N.V. deze houders een toegangsbewijs zenden. Degenen voor
wie certificaten zijn geregistreerd bij andere bank- of effecteninstellingen dan bij Euroclear
Nederland aangesloten instellingen en die de vergadering in persoon of bij een persoonlijk
aangewezen gevolmachtigde willen bijwonen, dienen zich aan te melden bij ABN AMRO Bank N.V.
via de desbetreffende bank- of effecteninstelling.
Procedure voor het geven van volmacht
De certificaathouder die niet zelf de vergadering zal bijwonen, kan zich in de vergadering door een
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Houders van certificaten van aandelen die zich in de
vergadering door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben
aangemeld in overeenstemming met het hierboven gestelde, alsmede een schriftelijke volmacht in
te zenden, welke volmacht uiterlijk op 10 oktober 2007 om 18.00 uur door N.V. Algemeen

Nederlands Trustkantoor ANT (t.a.v. H. van Dijk, fax: 020-5222500, adres: Claude Debussylaan 24,
1082 MD Amsterdam) moet zijn ontvangen. Voor het geven van volmacht kan de certificaathouder
gebruik maken van een formulier dat kan worden opgevraagd zowel bij N.V. Algemeen Nederlands
Trustkantoor ANT te Amsterdam (tel. 020-5222555, fax 020-5222500) als op de website van het
Administratiekantoor: www.administratiekantoor-unilever.nl.
Amsterdam, 29 september 2007
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.

