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Oproeping tot de jaarlijkse Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders 
2022 van Koninklijke Philips N.V.

Die zal worden gehouden op dinsdag 10 mei 2022,  
vanaf 14.00 uur.

De agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2022 behelst 
samengevat de volgende onderwerpen:

1. Toespraak van de President

2. Jaarverslag 2021
a. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening *
c. Voorstel tot vaststelling van dividend *
d. Adviserende stemming over het Bezoldigingsverslag 2021 *
e. Voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur *
f. Voorstel tot decharge van de leden van de Raad van Commissarissen *

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
a. Voorstel tot herbenoeming van Dr. P.A.M. Stoffels als lid van de Raad  

van Commissarissen *
b. Voorstel tot herbenoeming van Dr. A. Marc Harrison als lid van de Raad  

van Commissarissen *
c. Voorstel tot benoeming van mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen als lid van de Raad  

van Commissarissen *
d. Voorstel tot benoeming van de heer S.J. Poonen als lid van de Raad  

van Commissarissen *

4. Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP als de accountant  
van de vennootschap *

5. Voorstellen tot machtiging van de Raad van Bestuur tot:
a. Uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan *
b. Het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *

6. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen *

7. Voorstel tot intrekking van aandelen *

8. Rondvraag

Agendapunten aangeduid met een asterisk (*) zijn stempunten.

http://philips.com
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Vergaderstukken

De agenda met toelichting, het Jaarverslag 2021 (inclusief de jaarrekening), de bindende 
voordrachten en andere informatie relevant voor de AVA 2022 zijn gepubliceerd op 
de website van de vennootschap (www.philips.com/agm). De vergaderstukken zijn 
tevens kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap (Amstelplein 2, 1096 BC 
Amsterdam), bij ABN AMRO Bank N.V. via e-mail: ava@nl.abnamro.com en op  
www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum

Personen die per 12 april 2022, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum  
(de Registratiedatum), stem- of vergaderrechten ten aanzien van gewone aandelen hebben 
en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen 
(deel)register, worden aangemerkt als stem- en/of vergadergerechtigden voor de AVA 2022.

Virtuele vergadering

De AVA 2022 zal worden gehouden in Amsterdam. Het adres van de vergaderlocatie zal 
het Philips Center zijn (Amstelplein 2). Echter, om de gezondheid en veiligheid van alle 
deelnemers aan de vergadering te beschermen tegen de gevolgen van de COVID-19 
uitbraak, en gelet op de onzekerheden rondom de uitbraak alsmede de tijdelijke 
wettelijke maatregelen die de Nederlandse overheid in dat verband heeft getroffen, 
zullen aandeelhouders niet worden toegelaten om de AVA 2022 fysiek bij te wonen. 
Aandeelhouders kunnen de vergadering volgen via de live webcast, die beschikbaar zal zijn 
op de website van de vennootschap (www.philips.com/agm). Aandeelhouders zijn voorts in 
de gelegenheid om steminstructies te geven of om online hun stem uit te brengen tijdens de 
vergadering, overeenkomstig de hieronder beschreven procedures.

De in deze oproeping beschreven logistiek en procedures (inclusief het adres van de 
vergaderlocatie) zijn afhankelijk van het voortduren van de hierboven bedoelde tijdelijke 
wettelijke maatregelen. De voorzitter van de vergadering heeft voorts de mogelijkheid om 
af te wijken van die logistiek en procedures in het belang van het ordelijk verloop van de 
vergadering. Aandeelhouders wordt aanbevolen om de website van de onderneming tot de 
dag van de vergadering regelmatig te controleren voor nadere informatie.

Aanmelding en steminstructies

Houders van aandelen aan toonder kunnen zich via het internet aanmelden voor de  
AVA 2022 en hun steminstructies geven op www.abnamro.com/evoting. Bij de aanmelding 
dient aan ABN AMRO een bevestiging overgelegd te worden van de bij Euroclear Nederland 
aangesloten intermediair in wier administratie de aandeelhouders voor hun aandelen 
staan geregistreerd, dat de betreffende aandelen op hun naam waren geregistreerd 
op de Registratiedatum. Houders van aandelen op naam kunnen zich aanmelden en 
steminstructies geven op de wijze die is vermeld in de aan hen verzonden oproepingsbrief. 
Tot uiterlijk 4 mei 2022, 17.00 uur kunnen aandeelhouders zich aanmelden en hun 
steminstructies geven. Met het geven van steminstructies, verlenen aandeelhouders 
volmacht aan IQ EQ Financial Services B.V. te Amsterdam om hun stem uit te brengen in de 
vergadering overeenkomstig de instructies.

http://www.philips.com
http://www.philips.com/agm
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Online stemmen

Aandeelhouders die zich registreren, worden in de gelegenheid gesteld om, in plaats van 
het geven van steminstructies, hun stem tijdens de vergadering online uit te brengen met 
gebruikmaking van hun smartphone, tablet, laptop of PC, tenzij de intermediair van de 
aandeelhouder online stemmen niet ondersteunt. Aandeelhouders die zich voor het online 
stemmen aanmelden en voor authenticatie-doeleinden bepaalde persoonsgegevens 
doorgeven (zoals een geldig e-mailadres, effectenrekening en mobiel telefoonnummer, te 
bevestigen door hun intermediair), zullen per e-mail een bevestiging ontvangen met daarin 
een unieke link om in te loggen met behulp van tweestapsverificatie (per SMS).

Op de dag van de vergadering kunnen deze aandeelhouders vanaf 13.00 uur inloggen op 
het online platform dat beschikbaar is via www.abnamro.com/evoting, en zij dienen de 
betreffende toelatingsprocedure te voltooien vóór de aanvang van de vergadering om 14.00 
uur. Aandeelhouders die niet vóór aanvang van de vergadering via het online platform zijn 
ingelogd, kunnen niet stemmen en kunnen de vergadering alleen volgen via de live webcast.

De Philips Virtual Meeting Terms, te vinden op de website van de vennootschap  
(www.philips.com/agm), zijn van toepassing op aandeelhouders die hun stem uitbrengen  
via het online platform.

Vragen

Aandeelhouders (die zich hebben aangemeld) zijn in de gelegenheid om schriftelijk vragen 
in te dienen, door een e-mail te zenden aan agm@philips.com vóór 7 mei 2022, 14.00 uur. 
Philips zal de gestelde vragen beantwoorden tijdens de vergadering, voor zover passend 
binnen het ordelijk verloop van de vergadering. De behandelde vragen en antwoorden  
zullen na de vergadering worden gepubliceerd op de website van de vennootschap 
(www.philips.com/agm). Alleen aan aandeelhouders die vragen hebben ingediend conform 
de hierboven beschreven procedure, zal de mogelijkheid worden geboden om vervolgvragen 
tijdens de vergadering in te dienen en zij zullen hiervoor separaat instructies ontvangen.

New York Registry Shares

Houders van New York Registry Shares ontvangen separaat een oproeping voor de AVA 2022 
en een uitleg over de procedure die geldt voor het geven van steminstructies, via de door 
de vennootschap aangestelde New York Transfer Agent (Deutsche Bank Trust Company 
Americas, 6201 15th Avenue Brooklyn, NY 11219, telefoon (toll-free VS) +1-800-821-8780 en 
(buiten de VS) +1-718-921-8137). Personen die via een intermediair economisch gerechtigd 
zijn tot New York Registry Shares zullen zich moeten houden aan de procedures en 
tijdslimieten die de door de betreffende intermediair worden gehanteerd.

Amsterdam, 28 maart 2022 De Raad van Bestuur
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