
De heer Nils Smedegaard Andersen  

 
(1958, Deens) 
MSc Economie 
 
Voorgestelde benoeming: 2018 
Voorgestelde zittingstermijn: 2018 - 2022 
  
De heer Andersen is momenteel niet-uitvoerend bestuurder van de volgende beursgenoteerde 
bedrijven: (i) Unilever plc. en Unilever N.V.; en (ii) BP plc. Van 2007 tot 2016 heeft de heer Andersen 
de functie van Group CEO van A.P. Moller – Maersk A/S bekleed. Daarvoor was hij van 2001 tot 
2007 CEO en President van Carlsberg A/S, nadat hij daar eerder de functie van Executive Vice 
President had bekleed. Van 1997 tot 1999 was hij CEO van de drankendivisie van Hero Group. 
Daarvoor vervulde hij verscheidene senior managementrollen binnen de Carlsberg Group. Hij heeft 
uitgebreide ervaring in transport en logistiek, consumptiegoederen, en productie en marketing van 
voedingsmiddelen. 

De heer Andersen heeft een Master Degree (MSc) in de economie behaald aan de Universiteit van 
Aarhus, Denemarken. Daarnaast heeft hij een Advanced Management Programme aan de Wharton 
Business School en diverse Executive Management Programmes aan Harvard, IMD en Stanford 
afgerond. De heer Andersen was van 2001 tot 2016 lid, en vanaf 2012 vice-voorzitter, van de ERT 
European Round Table of Industrialists.  

De heer Andersen heeft een bewezen staat van dienst. Zijn eerdere leidinggevende functies en zijn 
ervaring als niet-uitvoerend bestuurder illustreren zijn sterke verdiensten op het gebied van Business 
Strategy en aandeelhoudersrelaties. In overeenstemming met de statuten van Akzo Nobel N.V. wordt 
de heer Andersen door de Raad van Commissarissen voorgedragen als lid van de Raad van 
Commissarissen van Akzo Nobel N.V. voor een eerste termijn van vier jaar, met ingang van 27 april 
2018.  

De heer Andersen houdt 3.300 gewone aandelen in de vennootschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De heer Byron E. Grote 
 

 
(1948, Amerikaans en Brits)  
PhD in Quantitative Analysis  
 
Eerste benoeming: 2014  
Voorgestelde zittingstermijn: 2018 - 2022 
 
De lopende zittingstermijn van de heer Grote eindigt dit jaar. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor 
herbenoeming voor een nieuwe termijn van vier jaar. De heer Grote is in 2014 benoemd tot lid van de 
Raad van Commissarissen. Sinds april 2015 is hij voorzitter van de Audit Commissie en sinds april 
2017 is hij tevens lid van de Benoemingscommissie. De heer Grote fungeert ook als 
plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen.  

De heer Grote heeft uitgebreide ervaring met complexe multinationale omgevingen en heeft 
diepgaande financiële expertise. De heer Grote is momenteel niet-uitvoerend bestuurder bij de 
volgende beursgenoteerde bedrijven: (i) Anglo-American plc.; (ii) Standard Chartered plc.; and (iii) 
Tesco plc. Hij was voorheen lid van de Board van BP plc en niet-uitvoerend bestuurder van Unilever 
N.V. en plc.  

In deze hoedanigheden en met deze ervaring levert de heer Grote een positieve bijdrage aan de 
Raad van Commissarissen van AkzoNobel, welke bijdrage de Raad van Commissarissen graag 
voortgezet ziet. In overeenstemming met de statuten van Akzo Nobel N.V. stelt de Raad van 
Commissarissen derhalve voor dat de heer Grote voor een tweede termijn van vier jaar als lid van de 
Raad van Commissarissen van AkzoNobel wordt benoemd, met ingang van 27 april 2018. Indien hij 
wordt benoemd heeft de Raad van Commissarissen het voornemen de heer Grote  voorzitter van de 
Audit Commissie, lid van de Benoemingscommissie en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van 
Commissarissen blijft.  

Op 26 april 2018 zal de heer Grote aan alle relevante voorschriften voor herbenoeming voldoen. 

De heer Grote is houder van 10.000 American Depositary Receipts (ADR's) in de vennootschap. Elke 
ADR vertegenwoordigt een derde deel van een gewoon aandeel. 


