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SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 
 

VAN 
 

KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
 

GEHOUDEN OP 26 JUNI 2020 
TE AMSTERDAM 

 
 
Aanvang van de vergadering: 11:00 uur 
 
Voorzitter: Jeroen van der Veer 
 
Opening en formele constateringen 
 
 De voorzitter opent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke 
Philips N.V. en meldt dat vanwege de uitbraak van het coronavirus, en om de gezondheid en veiligheid 
van alle deelnemers aan de vergadering te beschermen, besloten is om de aandeelhouders alleen 
virtueel toe te laten tot de vergadering. Daarmee wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke wettelijke 
maatregelen die in april 2020 in werking zijn getreden.  
 De voorzitter stelt de op het podium aanwezige leden van de Raad van Bestuur voor en meldt dat 
mevrouw Poon, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, virtueel deelneemt aan de 
vergadering. De overige leden van de Raad van Commissarissen moeten verstek laten gaan.  
 De voorzitter geeft de formele constateringen van de notaris door. Uit de voorbereiding op de 
vergadering is de notaris gebleken dat de wettelijke en statutaire eisen in acht genomen zijn, zodat de 
algemene vergadering wettig bijeengeroepen is en bevoegd is rechtsgeldig te besluiten over het in de 
agenda vermelde onderwerp. 
 Voorts is uit de telling van de notaris gebleken dat bij aanvang van de vergadering een kapitaal van 
afgerond 121 miljoen euro vertegenwoordigd was, rechtgevende op afgerond 603 miljoen stemmen. 
Gelet op het aantal uitstaande aandelen van de vennootschap dat uitstond op de registratiedatum, is 
hiermee afgerond 68% van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal vertegenwoordigd. 

Tot slot, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben geen voorstellen 
ontvangen van aandeelhouders tot plaatsing van andere onderwerpen op de agenda. 
  
 Vervolgens stelt de voorzitter het enige agendapunt aan de orde. 
 
Agendapunt: voorstel om EUR 0,85 per gewoon aandeel uit te keren, uitsluitend in de vorm van 
gewone aandelen 
 
 De voorzitter geeft een korte toelichting op het stempunt. Tevens deelt hij mede dat er geen 
aandeelhouders zijn die gehoor hebben gegeven aan de oproep om voorafgaand aan de vergadering 
vragen in te dienen. 
 
 De voorzitter gaat over tot bekendmaking van het stemresultaat en stelt vast dat het voorstel is 
aangenomen en dat het dividend 2019 hiermee is vastgesteld (overeenkomstig het voorstel blijkend uit 
de agenda en de toelichting daarop). 
 
 De volgende stemuitslag wordt geprojecteerd: 
  
 Voor:  585.529.447 97,13%  
 Tegen:  17.279.826 2,87% 
 Onthoudingen: 142.856 
 
 Tot slot dankt de voorzitter de deelnemers aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders 2020 van Koninklijke Philips N.V. voor hun aandacht en sluit hij de vergadering. 


