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Akzo Nobel N.V. 
 

 
 
Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. 
(de "Vennootschap" en "AkzoNobel"), te houden in het Hilton Amsterdam Hotel, 
Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam, Nederland, op donderdag 26 april 2018, aanvang 
14:00 uur. 
 

 
 

 
1. Opening  
 
2. Boekjaar 2017 

(a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 
(b) Bespreking van de implementatie van de nieuwe Nederlandse Corporate 

Governance Code  
(c) Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid in 2017 
 

3. Jaarrekening, resultaat en dividend 
 (a) Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (besluit)  
 (b) Bespreking van het dividendbeleid 
 (c) Winstbestemming en vaststelling van dividend (besluit)  
  
4. Decharge 
 (a) Verlening van decharge aan leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden 

in de Raad van Bestuur in 2017 terzake de uitoefening van hun functies in het 
boekjaar 2017 (besluit) 

 (b) Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting 
hadden in de Raad van Commissarissen in 2017 terzake de uitoefening van hun 
functies in het boekjaar 2017 (besluit) 

 
5. Raad van Commissarissen 

(a) Benoeming van de heer N.S. Andersen (besluit) 
(b) Herbenoeming van de heer B.E. Grote (besluit) 

 
6. Wijziging van het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur (besluit)  

 
7. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot: 
 (a) het uitgeven van aandelen (besluit) 
 (b) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders (besluit) 
 
8. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het namens de Vennootschap verwerven van 

gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (besluit) 
 

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

10. Sluiting 
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Toelichting op de agenda1 
 
Ad punt 2a 
De Raad van Bestuur zal verslag doen over de prestaties van de Vennootschap in 2017. 
 
Ad punt 2b 
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op de implementatie van de Nederlandse 
Corporate Governance Code 2016. Verdere details kunnen worden gevonden in de Corporate 
Governance Verklaring die is opgenomen in het AkzoNobel Report 2017. 
 
Ad punt 2c  
In overeenstemming met artikel 2:135 lid 5a Burgerlijk Wetboek zal een toelichting gegeven 
worden op de uitvoering van het Beloningsbeleid in 2017, zoals neergelegd in de jaarrekening 
over het boekjaar 2017. 
 
Ad punt 3a  
Dit voorstel betreft het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2017. 
 
Ad punt 3b 
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het reserverings- en dividendbeleid van de 
Vennootschap zoals neergelegd in het AkzoNobel Report 2017. 
 
Ad punt 3c 
Voor het boekjaar 2017 is het voorstel om een dividend vast te stellen van EUR 2,50 per 
gewoon aandeel. Na aftrek van het interim dividend van EUR 0,56 per gewoon aandeel dat 
reeds in november 2017 is uitgekeerd, zal dan op 25 mei 2018 een dividend van EUR 1,94 
worden uitgekeerd. Onder de voorwaarden zoals door de Vennootschap gepubliceerd en ter 
keuze van de aandeelhouder zal het dividend in contanten (standaard) of aandelen worden 
uitgekeerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een maximum van 40% van het totale dividend voor 
stock dividend beschikbaar zal zijn. Indien aandeelhouders meer dan 40% van het totale 
dividend in aandelen wensen te ontvangen zullen de aandeelhouders die ervoor hebben 
gekozen hun dividend in aandelen te ontvangen hun stock dividend op pro rata basis 
ontvangen, met het verschil uit te betalen in contanten onder inhouding van verplichte 
dividendbelasting tegen de dan geldende tarieven. 
 
Ad punt 4a 
Dit voorstel betreft het verlenen van decharge aan leden van de Raad van Bestuur die zitting 
hadden in het bestuur in 2017 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar 2017.  
 
Ad punt 4b 
Dit voorstel betreft het verlenen van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen 
die zitting hadden in de Raad in 2017 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar 
2017.  
 
Ad punt 5a 
De heer N.S. Andersen is door de Raad van Commissarissen voorgedragen voor benoeming 

                                                      
 
1 De agenda met toelichting, het AkzoNobel Report 2017 inclusief het Beloningsbeleid en beknopte CV's van de 
heer Andersen en de heer Grote liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Christian Neefestraat 2, 
1077 WW Amsterdam, Nederland. U kunt deze documenten tevens vinden op onze website: 
www.akzonobel.com. 



 
 

3 / 7 
 

Akzo Nobel N.V. 
 

als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 27 april 2018 voor een termijn van 
vier jaar met inachtneming van de Statuten. Het is het voornemen de heer Andersen na zijn 
benoeming in overeenstemming met artikel 29.1 van de Statuten te verkiezen tot Voorzitter. 
 
Ad punt 5b 
De heer B.E. Grote is door de Raad van Commissarissen voorgedragen voor herbenoeming 
als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 27 april 2018 voor een tweede 
termijn van vier jaar met inachtneming van de Statuten.  
 
Ad punt 6 
 
Achtergrond en toelichting 
Het Beloningsbeleid van AkzoNobel heeft als doel het betalen van een beloning in een 
zodanige vorm dat leden van de Raad van Bestuur als topmanagers van een multinational 
daardoor worden aangetrokken en behouden, en betrokken zijn, terwijl de doelen van de 
Vennootschap worden gewaarborgd en bevorderd. Het ontwerp van de beloningsstructuur 
ondersteunt zowel onze lange-termijn als korte-termijn doelstellingen, waarbij de nadruk ligt op 
lange-termijn waardecreatie. Het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is in lijn gebracht 
met het algehele Beloningsbeleid voor het topmanagement van de Vennootschap. Ons beleid 
is erop gericht concurrerende beloningen toe te kennen, waarbij de mediaan van de externe 
markt als referentiepunt wordt genomen.  
 
Op 19 april 2017 heeft de Vennootschap haar nieuwe strategie aangekondigd voor versnelde 
groei en waardecreatie met twee gefocuste, goed presterende bedrijfsonderdelen – Paints en 
Coatings en Specialty Chemicals. Als onderdeel van deze nieuwe strategie heeft de 
Vennootschap uitgebreidere financiële guidance gegeven voor 2020 (15% Return on Sales en 
>25% Return on Investment voor Paints en Coatings2). In juli 2017 heeft AkzoNobel bevestigd 
dat de beloning van Senior Executives in lijn zou worden gebracht met het nieuwe financiële 
plan. 
 
In het licht van de nieuwe strategie hebben de Beloningscommissie en de Raad van 
Commissarissen het Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur opnieuw bekeken.3 Na een 
zorgvuldige evaluatie stelt de Raad van Commissarissen, op aanbeveling van de 
Beloningscommissie, voor het huidige Beloningsbeleid te wijzigen. Indien deze wijziging wordt 
aangenomen, zal het herziene Beloningsbeleid vanaf 1 januari 2018 gelden. 
 
Het belangrijkste doel van de voorgestelde wijziging is het bevorderen van het behalen van de 
2020 financiële guidance en het leveren van prestaties in het hoogste kwartiel van de sector. 
In dit voorstel wordt de beloning voor de Raad van Bestuur in lijn gebracht met de 
toegenomen financiële guidance voor 2020. De elementen van de voorgestelde wijziging 
hangen nauw met elkaar samen en vormen een integraal voorstel. 
 
Samenvatting van voorgestelde wijziging: 

• Opname van Return on Sales (ROS) als short-term incentive parameter; 
• Long-term incentive gericht op Return on Investment (ROI) en Total Shareholder 

Return (TSR); 

                                                      
 
2 Exclusief niet-toegerekende kosten van het corporate center en geïnvesteerd kapitaal; geen belangrijke 
marktverstoring verondersteld. 
3 Verwezen wordt naar het huidige Beloningsbeleid van de Vennootschap voor leden van de Raad van Bestuur 
zoals beschreven in het AkzoNobel Report 2017. 
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• Duurzaamheid opgenomen in de niet-financiële doelstellingen van de short-term 
incentive; en  

• Introductie van een 2020 Performance Incentive Plan, gebaseerd op een target van 
15% ROS, dat het share matching plan voor de komende drie jaar zal vervangen. 

 

Gevolgen voor totale beloning  
De voorgestelde wijziging zal niet leiden tot een verandering van het basissalaris. De 
streefniveaus voor iedere potentiële beloning uit short-term incentives (STI) en long-term 
incentives (LTI) blijven ook ongewijzigd op het niveau van het huidige Beloningsbeleid. Deze 
elementen resulteren in een beloningspakket dat onder de marktmediaan ligt. 
 
Het afzien van de toepassing van het share matching plan voor de jaren 2018, 2019 en 2020 
verlaagt de jaarlijkse beloning (welke verlaging ongeveer één jaar basissalaris over drie jaar 
vertegenwoordigt). Het share matching plan voor deze drie jaar wordt effectief geïnvesteerd in 
het 2020 Performance Incentive Plan. De introductie van dit plan betekent dat voor de 
volledige driejarige periode tot en met 2020 de totale vergoeding voor de Raad van Bestuur 
enigszins boven de marktmediaan kan liggen, mits de ROS guidance voor 2020 wordt 
behaald. Betaling onder het 2020 Performance Incentive Plan wordt na het eind van de 
referentieperiode voor dit plan (2018-2020) gedaan. In het geval de minimumdrempel van 
ROS prestatie is behaald (zie hieronder voor een tabel met prestatietargets), zal de 2020 
Performance Incentive Plan uitbetaling ongeveer gelijk zijn aan de waarde van het share 
matching plan over de betreffende periode van drie jaar, welke momenteel is geschat op één 
jaar basissalaris. ROS prestatie conform de target zal, vergeleken met het share matching 
plan, resulteren in een uitbetaling van ongeveer een/derde van een jaarlijks basissalaris op 
jaarbasis, terwijl ROS prestatie op het maximale niveau kan resulteren in een additionele 
uitbetaling van één jaar basissalaris op jaarbasis.  
 
De voorgestelde wijziging betreft de volgende elementen van het Beloningsbeleid. 
 
Short-term incentive 
Target-STI is 100 procent van het basissalaris voor de CEO en 65 procent van het 
basissalaris voor elk ander lid van de Raad van Bestuur. De STI is gekoppeld aan financiële 
targets (70 procent) en aan individuele en kwalitatieve targets van leden van de Raad van 
Bestuur (30 procent). De targets worden jaarlijks vastgesteld door de Raad van 
Commissarissen. 
 
Met betrekking tot de financiële targets kiest de Raad van Commissarissen de financiële 
parameters en bepaalt hun relatieve weging op basis de in het Beloningsbeleid opgenomen 
lijst. De Raad van Commissarissen heeft bepaald dat het financiële element van de short-term 
incentive in 2018 gericht zal zijn op Return on Sales en Operating Cash Flow. Om dit te 
bereiken wordt voorgesteld Return on Sales (ROS) toe te voegen als een financiële parameter 
voor de prestatie-gerelateerde short-term incentive. 
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Duurzaamheid is een kernwaarde voor AkzoNobel en blijft cruciaal voor de bedrijfsvoering van 
AkzoNobel. Met het oog op de voorgestelde wijziging van de long-term incentive waarbij 
duurzaamheid is vervallen als prestatieparameter (zie hieronder), wordt duurzaamheid 
toegevoegd aan de niet-financiële doelstellingen van de short-term incentive zoals bepaald 
door de Raad van Commissarissen.  
 
Long-term incentive (LTI)  
De LTI bestaat uit prestatiegerelateerde aandelen. Op grond van het performance share plan 
worden aandelen voorwaardelijk toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur. De 
onvoorwaardelijke toekenning van deze aandelen is afhankelijk van het behalen van de 
prestatietargets over een periode van drie jaar. In het eerste kwartaal van het jaar volgend op 
de prestatieperiode van drie jaar wordt door de Raad van Commissarissen bepaald of de 
prestatietargets zijn behaald. Het aantal onvoorwaardelijk toegekende aandelen wordt 
aangepast aan dividenden die over de prestatietermijn van drie jaar zijn betaald. De termijn 
voor het aanhouden van de aandelen verloopt vijf jaar na de voorwaardelijke toekenning. 
 
Om te focussen op lange-termijn waardecreatie en om een langdurige afstemming met de 
belangen van de aandeelhouders te waarborgen wordt voorgesteld de LTI te richten op Return 
on Investment (ROI) en Total Shareholder Return (TSR), elk voor 50%. 
 
2020 Performance Incentive en share-matching  
Het Beloningsbeleid voorziet in een minimaal vereist aandelenbezit voor de leden van de 
Raad van Bestuur. Als incentive en stimulering om dit vereiste minimale aandelenbezit op te 
bouwen bepaalt het huidige Beloningsbeleid dat voor leden van de Raad van Bestuur die tot 
twee/derde van hun short-term incentive in aandelen investeren, die aandelen, onder 
bepaalde voorwaarden, één op één door de Vennootschap worden gematcht. 
 
Het voorstel houdt in het share matching plan tijdelijk, voor een periode van drie jaar, te 
vervangen door een 2020 Performance Incentive Plan; dit is een incentive plan met een 
eenmalige uitkering om het bereiken van de financiële guidance voor 2020 te stimuleren. Het 
2020 Performance Incentive Plan is een uitzonderlijke incentive met een uitkering in cash op 
basis van een target van 15% ROS in 2020. 
 
De 2020 Performance Incentive target is 200% van het jaarlijkse basissalaris van leden van 
de Raad van Bestuur zoals geldt in 2020. De 2020 Performance Incentive is gekoppeld aan 
de financiële guidance van 15% ROS per 2020 als onderdeel van de nieuwe strategie. 
 
De prestatiebandbreedten als weergegeven in onderstaande tabel bepalen: (i) het 
prestatieniveau waaronder geen uitbetaling plaatsvindt; (ii) het prestatieniveau waarop 100 
procent van het basissalaris wordt uitbetaald (drempel); (iii) het prestatieniveau waarop de 
targetuitbetaling van 200 procent van het basissalaris plaatsvindt; en (iv) het prestatieniveau 
waarop de maximale uitbetaling van 400 procent van het basissalaris plaatsvindt.  
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 drempel doel maximum 

2020 ROS4 target 
voorstel 

14% 15% 17% 

Uitbetaling 100% van 
basissalaris 

200% van 
basissalaris 

400% van 
basissalaris 

 
In het geval van een wijziging in de zeggenschap over de Vennootschap binnen de periode 
van drie jaar van het 2020 Performance Incentive, mag de Raad van Commissarissen de 
uitbetaling van de 2020 Performance Incentive versnellen en de voorwaarden van een 
dergelijke versnelde uitbetaling bepalen. 
 
Voorgestelde wijziging van het Beloningsbeleid: 

• Toevoegen van Return on Sales (ROS) als een financiële parameter voor de 
prestatiegerelateerde short-term incentive en bepalen dat de Raad van 
Commissarissen elk jaar maximaal vier financiële parameters kan kiezen voor het 
bepalen van de prestatie van de short-term incentive. 

• Vaststellen van Return on Investment (ROI) en Total Shareholder Return (TSR) (elk 
50%) als de prestatieparameters voor de prestatiegerelateerde long-term incentive, 
en dienovereenkomstige wijziging van het Beloningsbeleid. 

• Het voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 tijdelijk vervangen van het share matching 
plan door het 2020 Performance Incentive Plan zoals hierboven omschreven. Na 
deze periode vervalt het 2020 Performance Incentive Plan en gaat het share 
matching plan zoals opgenomen in het huidige Beloningsbeleid weer gelden. 

 
Ad punt 7 
Dit voorstel betreft het per 26 april 2018 verlengen van de bevoegdheid van de Raad van 
Bestuur, voor de duur van 18 maanden, of, indien korter, tot de dag waarop de bevoegdheid 
door de Algemene Vergadering wordt verlengd: 
 
(a)  tot het uitgeven - en verlenen van rechten tot het nemen - van aandelen tot een 

maximum van 10% van het totaal aantal uitstaande aandelen per 26 april 2018, ter 
keuze van de Raad van Bestuur uit te geven in de vorm van gewone en/of preferente 
aandelen; 

(b)  tot het beperken of uitsluiten van de voorkeursrechten, die krachtens de wet aan 
aandeelhouders toekomen bij uitgifte, respectievelijk verlening van rechten, 
overeenkomstig (a), echter slechts voor zover het aandelen betreft die krachtens een 
besluit van de Raad van Bestuur worden uitgegeven. 

 
Voorstellen van de Raad van Bestuur tot het uitgeven - en verlenen van rechten tot het nemen 
- van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten vereisen goedkeuring 
van de Raad van Commissarissen. 
 
Ad punt 8 
Dit voorstel betreft de vernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur per 26 april 
2018, voor de duur van 18 maanden, of, indien korter, tot de dag waarop de bevoegdheid door 
de Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt verlengd, om gewone aandelen in het kapitaal van 

                                                      
 
4 Exclusief niet-toegerekende kosten van het corporate center en geïnvesteerd kapitaal; geen belangrijke 
marktverstoring verondersteld. 
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de Vennootschap te verwerven op ieder moment gedurende deze 18 maanden. Indien de 
Algemene Vergadering deze nieuwe machtiging verleent, komt de bestaande machtiging 
gewone aandelen te verwerven te vervallen. 
 
Het doel van dit voorstel is om flexibiliteit te waarborgen met betrekking tot de terugkoop van 
gewone aandelen voor onder andere het terug geven van waarde aan aandeelhouders dan wel 
voor de uitvoering van het aandelenplan en het optieplan voor de werknemers van de 
Vennootschap en concernondernemingen.  
 
Het aantal te verwerven gewone aandelen is beperkt tot het maximum aantal aandelen - zoals 
binnen de grenzen van de wet en de Statuten is toegelaten - dat de Vennootschap op enig 
moment in haar eigen kapitaal mag houden, dat op enig moment niet meer zal zijn dan 10% 
van de uitgegeven aandelen. Een besluit van de Raad van bestuur tot het verkrijgen van 
aandelen in de Vennootschap vereist de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.  
 
Gewone aandelen kunnen worden verworven ter beurze of anderszins, voor een prijs die ligt 
tussen de nominale waarde en de koers van het aandeel (conform notering op Euronext 
Amsterdam op de dag van de verwerving door of namens de Vennootschap) op voorwaarde 
dat de koers niet hoger zal zijn dan de openingskoers op de dag van verwerving door of 
namens de Vennootschap plus 10%. 
 
Ad punt 9 
 
Door de Raad van Bestuur wordt voorgesteld, met goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen, om het geplaatste kapitaal te verminderen door intrekking van enige of alle 
door de Vennootschap gehouden of onder de machtiging als bedoeld in agendapunt 8 
verworven gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. De intrekking kan worden 
uitgevoerd in één of meerdere tranches. Het aantal door de Vennootschap gehouden 
aandelen dat zal worden ingetrokken (al dan niet in een tranche) zal worden vastgesteld door 
de Raad van Bestuur, maar zal niet meer bedragen dan het maximum van het aantal 
aandelen dat mag worden verworven in overeenstemming met de machtiging als bedoeld in 
agendapunt 8.  
 
Conform de relevante wettelijke bepalingen wordt intrekking niet eerder van kracht dan twee 
maanden nadat het besluit tot intrekking van aandelen is genomen en publiekelijk is 
bekendgemaakt; dit zal gelden voor elke tranche. Het doel van dit voorstel is intrekking van 
gewone aandelen die worden gehouden door de Vennootschap of die zullen worden 
verworven conform de machtiging als bedoeld in agendapunt 8, voor zover dergelijke 
aandelen niet zullen worden gebruikt om verplichtingen na te komen onder op aandelen 
gebaseerde beloningen en andere verplichtingen. 
 
 

*** 


