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Agenda en toelichting voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders 2020

Die zal worden gehouden op vrijdag 26 juni 2020, vanaf 11 uur.

Agendapunt

Voorstel tot uitkering van een dividend van EUR 0,85 per gewoon aandeel, geheel in  
de vorm van gewone aandelen, ten laste van de nettowinst over 2019 (stempunt)

Toelichting

Dit voorstel tot uitkering van een dividend in aandelen volgt op de intrekking, zoals 
aangekondigd op 20 april 2020, van het eerdere voorstel tot uitkering van een 
keuzedividend (in contanten of in aandelen), zoals oorspronkelijk opgenomen in de agenda 
van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2020. Philips heeft een sterke 
balans en een robuuste liquiditeitspositie. Het aangepaste dividendvoorstel is een van de 
maatregelen die Philips heeft getroffen om haar liquiditeitspositie verder te versterken, gelet 
op de mogelijke voortdurende gevolgen van de COVID-19 uitbraak in 2020.

Het voorgestelde dividend is in overeenstemming met het huidige dividendbeleid van de 
vennootschap.

Indien het dividendvoorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen op 30 juni 2020 
ex-dividend noteren aan de New York Stock Exchange en Euronext Amsterdam. 
Overeenkomstig de noteringsvereisten van de New York Stock Exchange en Euronext 
Amsterdam zal de dividend-registratiedatum op 1 juli 2020 worden gesteld. Het aantal 
aandelen dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel (de ‘ratio’), zal worden vastgesteld 
aan de hand van de naar handelsvolume gewogen gemiddelde koers van alle op 30 juni, 
en 1 en 2 juli 2020 aan Euronext Amsterdam verhandelde gewone aandelen in Koninklijke 
Philips N.V. De vennootschap zal de ratio zo vaststellen dat het bruto dividend in aandelen 
ongeveer gelijk zal zijn aan EUR 0,85. Op 6 juli 2020 zal de ratio kenbaar worden gemaakt, 
evenals het aantal uit te geven aandelen.

Vanaf 7 juli 2020 zal betaling van het dividend plaatsvinden en zullen de nieuwe gewone 
aandelen worden geleverd, waarbij eventuele fracties in contanten zullen worden 
uitgekeerd. De nieuwe gewone aandelen zullen zijn gerechtigd tot het dividend over  
het boekjaar 2020 en volgende boekjaren.

http://www.philips.com
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Over dividend in aandelen dat ten laste van de nettowinst wordt uitgekeerd, is in beginsel 
15% dividendbelasting verschuldigd over de nominale waarde van het aandeel (welke 
waarde EUR 0,20 per aandeel bedraagt). Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, 
kunnen sommige aandeelhouders van de mogelijkheid gebruik maken ingehouden 
dividendbelasting terug te vragen. Aandeelhouders wordt aangeraden om met hun 
belastingadviseur te overleggen over de voor hen toepasselijke situatie met betrekking 
tot de ingehouden dividendbelasting, zoals een mogelijke verrekening of teruggave 
daarvan, maar ook over de verschuldigde belasting (zoals vennootschapsbelasting of 
inkomstenbelasting) over het ontvangen dividend.

Deze agenda met toelichting en andere informatie relevant voor de Buitengewone Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders 2020 zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.philips.com/egm). 
De vergaderstukken zijn tevens kosteloos beschikbaar ten kantore van de vennootschap (Amstelplein 2, 
1096 BC Amsterdam), en bij ABN AMRO Bank N.V., Corporate Broking (Gustav Mahlerlaan 10 (HQ 7212), 
1082 PP Amsterdam, telefoon +31 (0)20 344 2000, e-mail: ava@nl.abnamro.com).
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