Agenda met toelichting voor de
Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders 2022
Die zal worden gehouden op vrijdag 30 september 2022,
vanaf 9.30 uur, in het Hotel Okura Amsterdam,
Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.
Agenda
Voorstel tot benoeming van de heer R.W.O. Jakobs als President/Chief Executive Officer en lid
van de Raad van Bestuur met ingang van 15 oktober 2022 (stempunt).
Toelichting
Zoals aangekondigd op 16 augustus 2022, is de Raad van Commissarissen bijzonder verheugd
dat de heer Roy Jakobs beschikbaar is om, met ingang van 15 oktober 2022, te worden benoemd
tot President/Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur.
De benoeming van de heer Jakobs wordt aanbevolen gezien zijn sterke internationale,
operationele en transformationele staat van dienst, en zijn diepgaande kennis van Philips,
beide van cruciaal belang op dit belangrijke moment in de groei van Philips. Roy Jakobs is
succesvol geweest in het ombuigen van bedrijven in klantgerichte groeiorganisaties en heeft het
Connected Care-portfolio van de vennootschap effectief versterkt door succesvolle overnames
in de ziekenhuis- en ambulante zorg.
Roy Jakobs (Nederlands/Duits) is geboren in 1974 in Kerkrade, Nederland. Hij heeft
bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen en aan de Universiteit van Bologna.
Hij behaalde een Masterdiploma in marketing aan de universiteit van Tilburg en heeft het ‘New
Board Program’ van de Nyenrode Business Universiteit succesvol afgerond. Hij werd bekroond
met de ‘Young Captain Award’ in Nederland in 2011. Roy Jakobs heeft internationale ervaring en
heeft gewoond in Amsterdam, Bologna, Lissabon, Dubai en Shanghai.
Roy Jakobs heeft uitgebreide en wereldwijde management ervaring met een sterke staat van
dienst in business, markt en functionele rollen. Hij is pragmatisch en gepassioneerd om een
waardevolle bijdrage te leveren in het oplossen van brede maatschappelijke uitdagingen.
Hij heeft (digitale) transformaties geleid bij multinationals in de sectoren energie en
zorgtechnologie en bij een internationale wetenschappelijke uitgeverij. Hij heeft deze resultaten
bereikt door het bouwen van uitstekend presterende teams, door gebruik te maken van
digitale innovatie en door M&A in business-to-business, business-to-consumer en business-togovernment segmenten om waarde te creëren voor verschillende belanghebbenden waaronder
patiënten, klanten en de maatschappij.
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Sinds zijn start bij Philips in 2010, heeft Roy Jakobs diverse posities bekleed. Hij startte als
Chief Marketing & Strategy Officer van Philips Lighting. In 2012 werd hij benoemd tot Market
Leader van Philips Middle East & Turkey (inclusief health systems, consumer en lighting) en
transformeerde hij een volatiele en opkomende business in een goed presterende business die
kant en klare oplossingen levert voor klanten. Vervolgens heeft hij in Shanghai de business waar
hij verantwoordelijk voor was op een waarde creërend spoor gezet.
In 2018 werd Roy Jakobs benoemd tot lid van het Executive Committee als Chief Business Leader
van Personal Health en heeft hij groei gebracht in deze businesses. In begin 2020 werd hij
verantwoordelijk voor het maken van een omslag in Connected Care, als Chief Business Leader,
waar hij in de frontlinie stond van het managen van de reactie op de Coronacrisis, waarbij
miljoenen patiënten en klanten dienden te worden voorzien van (virtuele) monitoring en
beademingsproducten. In 2021 is hij namens Philips verantwoordelijk voor de terugroepactie
rondom specifieke Respironics-apparaten, naast het voortdurend creëren van verandering in
het leveren van gezondheidszorg, gebruikmakend van (digitale) technologie om de resultaten
te verbeteren tegen lagere kosten. Roy Jakobs heeft de succesvolle overnames van BioTelemetry,
Capsule Technologies en Cardiologics geleid die de oplossingen van de vennootschap in patiënt
monitoring en diagnostiek in de ziekenhuis- en ambulante zorg substantieel hebben verbeterd.
Eerder heeft Roy Jakobs verschillende managementposities bekleed bij Koninklijke Shell in
Europa. Na Shell is hij werkzaam geweest bij Reed Elsevier, waar hij de digitale transformatie
strategie gericht op dataoplossingen en diensten heeft bepaald en tot uitvoering heeft gebracht.
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten, heeft de Raad van Commissarissen een bindende
voordracht opgemaakt voor de benoeming van de heer Jakobs. Leden van de Raad van
Bestuur kunnen worden (her)benoemd voor een termijn van vier jaar, zoals neergelegd in de
statuten van de vennootschap. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code, zal de
termijn van benoeming van de heer Jakobs aflopen aan het einde van de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden in 2026.
De overeenkomst van opdracht die de vennootschap met de heer Jakobs heeft gesloten (op
voorwaarde van zijn benoeming), is gepubliceerd op de website van de onderneming.
Deze agenda met toelichting, de bindende voordracht en andere informatie relevant voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders 2022 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
of bij ABN AMRO Bank N.V., Corporate Broking via e-mail: ava@nl.abnamro.com en op www.abnamro.com/evoting.
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