
Agenda met toelichting voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering  
van Aandeelhouders 2015 

 
Die zal worden gehouden op vrijdag 18 december 2015,  
vanaf 9.30 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 
te Amsterdam.

Agendapunt 
Voorstel tot benoeming van de heer A. Bhattacharya als lid van de Raad van Bestuur met 
ingang van 18 december 2015

Dit is een stempunt

Toelichting 
Het enige agendapunt is het voorstel tot benoeming van Abhijit Bhattacharya als lid van 
de Raad van Bestuur, zoals aangekondigd op 12 oktober 2015. De heer Bhattacharya zal 
fungeren als Chief Financial Officer (CFO) van Philips.

De Raad van Commissarissen is zeer verheugd dat de heer Bhattacharya beschikbaar is 
als lid van de Raad van Bestuur. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten heeft de 
Raad van Commissarissen een bindende voordracht opgemaakt voor zijn benoeming als 
lid van de Raad van Bestuur. De bindende voordracht ligt ter inzage ten kantore van de 
vennootschap en van ABN AMRO Bank N.V. (Gustav Mahlerlaan 10 (HQ 7050), 1082 PP 
Amsterdam), en is beschikbaar op de website van de vennootschap (www.philips.com/egm) 
en ter vergadering.

De heer Bhattacharya is in 1961 in India geboren. Hij trad voor het eerst in dienst bij  
Philips in 1987 en had diverse leidende posities binnen de onderneming in de regio  
Azië/Pacific, Europa en de Verenigde Staten. Hij leidde het team dat verantwoordelijk is  
voor de planning en uitvoering van de opsplitsing van Philips in twee ondernemingen 
gericht op HealthTech, respectievelijk Lighting, waarbij hij direct rapporteerde aan CEO  
de heer Van Houten. Recentelijk werd hij benoemd tot CFO van Philips Lighting.  
In 2014 was de heer Bhattacharya CFO van Philips Healthcare, Philips’ grootste divisie, en  
hij leidde Philips Investor Relations van 2010 tot 2013. Daarvoor was hij Head of Operations 
and Quality van de joint venture tussen ST Microelectronics en Ericsson, en CFO van de 
grootste divisie van NXP Semiconductors.
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Leden van de Raad van Bestuur worden in overeenstemming met de Nederlandse 
Corporate Governance Code en de statuten (her)benoemd voor een termijn van vier jaar. 
Dit betekent dat de termijn van benoeming van de heer Bhattacharya zal eindigen aan het 
einde van de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2019. 
De overeenkomst van opdracht tussen de vennootschap en de heer Bhattacharya  
(waarvan de werking afhankelijk is van zijn benoeming) is op de website van de 
vennootschap geplaatst.

Deze agenda met toelichting en andere relevante vergaderstukken voor de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015 zijn gepubliceerd op de website van de 
vennootschap (www.philips.com/egm). De vergaderstukken zijn tevens beschikbaar ten 
kantore van de vennootschap en van ABN AMRO Bank N.V. (Gustav Mahlerlaan 10  
(HQ 7050), 1082 PP Amsterdam) en ter vergadering.
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