
Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V.
(de “Vennootschap”), te houden in het Hilton Hotel,
Apollolaan 138, Amsterdam op
mmaaaannddaagg  55  nnoovveemmbbeerr  22000077,,  aaaannvvaanngg  1100::0000  uuuurr.

AAggeennddaa
1. Opening
2. Voorstel tot goedkeuring van de overname van

Imperial Chemical Industries PLC (stempunt)
3. Sluiting

Deze agenda met toelichting en de begeleidende 
circulaire  zijn te raadplegen op onze website 
(www.akzonobel.com). 
Tevens liggen deze documenten voor aandeelhouders 
ter inzage ten kantore van de Vennootschap, 
Strawinskylaan 2555, Amsterdam
en zijn voor hen kosteloos te verkrijgen via de
Servicedesk van ABN AMRO Bank N.V.,
telefoon +31 76 579 9455.

IInnssttrruuccttiiee  vvoooorr  ddeeeellnnaammee
De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 5 november 2007 als stem- en
vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op
mmaaaannddaagg  88  ookkttoobbeerr  22000077 na verwerking van alle bij-
en afschrijvingen –““hheett  rreeggiissttrraattiieettiijjddssttiipp””– deze
rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in
één van de door de Raad van Bestuur aangewezen
registers, een en ander overeenkomstig het
navolgende.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel
te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten
vertegenwoordigen, dienen dit na 8 oktober 2007
doch uiterlijk mmaaaannddaagg  2299  ookkttoobbeerr  22000077  oomm  1188::0000
uuuurr via hun bank of commissionair kenbaar te maken
aan ABN AMRO Bank N.V., te Breda 
(fax +31 76 579 9632). Hiertoe dient de bij Necigef
aangesloten instelling in wier administratie men voor
de aandelen is geregistreerd aan bovengenoemde
bankinstelling een verklaring te overleggen dat de
desbetreffende aandelen ten name van de houder
daarvan in haar administratie geregistreerd waren op
het registratietijdstip. Een aandeelhouder die zich wil
laten vertegenwoordigen dient bovendien een door

hem ondertekende rechtsgeldige volmacht uiterlijk
ddoonnddeerrddaagg  11  nnoovveemmbbeerr  22000077  oomm  1188::0000  uuuurr te doen
toekomen aan:
Akzo Nobel N.V.
T.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 75730, 1070 AS Amsterdam
Fax: + 31 20 502 7611
terwijl de gevolmachtigde het registratiebewijs en een
kopie van de volmacht vóór de vergadering dient in te
leveren bij de inschrijfbalie.

Zij die een steminstructieformulier hebben ontvangen
via het Communicatiekanaal Aandeelhouders worden
op het registratietijdstip voor wat betreft hun
aandelenbezit automatisch geregistreerd in het
register zoals samengesteld op basis van de via het
Communicatiekanaal Aandeelhouders ontvangen
gegevens en kunnen op afstand deelnemen aan de
besluitvorming van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders door dit formulier
ingevuld en ondertekend te retourneren. Dit formulier 
dient uuiitteerrlliijjkk  ddoonnddeerrddaagg  11  nnoovveemmbbeerr  22000077  oomm
1188::0000  uuuurr te zijn ontvangen door Proxy Services,
Antwoordnummer 55012, 3640 VB Mijdrecht. Tevens
is het mogelijk uw steminstructies via internet te
geven via Proxyvote.nl. Overigens moet ook worden
voldaan aan de voorwaarden vermeld op het
steminstructieformulier.

Aandeelhouders die een steminstructieformulier
hebben ontvangen via het Communicatiekanaal
Aandeelhouders en die de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders alsnog in persoon of
door een andere dan in het steminstructieformulier
genoemde gevolmachtigde willen bezoeken, dienen
dit op voornoemde wijze kenbaar te maken via hun
bank of commissionair en, indien van toepassing, hun
volmachten op voornoemde wijze aan het Secretariaat
van de Raad van Bestuur te doen toekomen.

WWeebbccaasstt
De vergadering zal live en integraal worden
uitgezonden via internet: www.akzonobel.com

De Raad van Commissarissen
Amsterdam, 1 oktober 2007
Akzo Nobel N.V.


