
AKTE  VAN  VERPANDING  VAN  AANDELEN  IN BOUMAN INDUSTRIAL 
SUPPLIER GROUP B.V. 
505985 MVEL/rs/pand 

Op zestien augustus tweeduizend zestien verscheen voor mij, 	  
mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd te 	 
Apeldoorn: 	  
Debbie  Wilhelmina  Cornelia Kraus,  geboren te Huissen op vijftien augustus 	 
negentienhonderd zevenentachtig, kantooradres Vosselmanstraat 1, 7311 CL 	
Apeldoorn, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 	  
1. WILHELMUS JOHANNES VAN WIJCK, geboren te Cothen op vijftien 	 

september negentienhonderd drieënzestig, legitimatie: paspoort met nummer 
NW481F801, afgegeven te Berkelland op zestien oktober tweeduizend 	 
dertien, wonende Groenloseweg 10, 7261  AN  Ruurlo, bij het verlenen van de 
volmacht handelend: 	  
a. als directeur ter vertegenwoordiging van de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid: WJ BEHEER B.V., statutair gevestigd te 	 
Ruurlo, kantoorhoudende Groenloseweg 10, 7261  AN  Ruurlo, 	 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09192541, welke 	
vennootschap bij het verlenen van de volmacht handelde als directeur 	
ter vertegenwoordiging van de besloten vennootschap met beperkte 	 
aansprakelijkheid: BOUMAN INDUSTRIES B.V., statutair gevestigd te 	
Almelo, kantoorhoudende Van den Broekeweg 15, 7602  PG  Almelo, 	 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08214189, deze 	 
vennootschap hierna te noemen: Pandgever; 	  

b. als directeur ter vertegenwoordiging van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid: BOUMAN  INDUSTRIAL SUPPLIER 	 
GROUP  B.V., statutair gevestigd te Almelo, kantoorhoudende Van den - 
Broekeweg 15, 7602  PG  Almelo, ingeschreven in het handelsregister 	
onder nummer 06075691, deze vennootschap hierna te noemen: de 	 
Vennootschap; 	  

2. 	a. MARK CHRISTIAAN OLIE, geboren te Hilversum op twintig januari 	 
negentienhonderd vierenzestig, legitimatie: paspoort met nummer 	 
NXL8F9K27, afgegeven te Amstelveen op twaalf juni tweeduizend 	 
veertien, wonende Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE 	 
Amstelveen; en 	  

b. 	STEPHAN  GERHARD VAN DE VUSSE, geboren te Poortugaal op zes - 
maart negentienhonderd vijfenzestig, legitimatie: rijbewijs met nummer 	
5156681433, afgegeven te De Bilt op drieëntwintig maart tweeduizend 	
zestien, wonende Park  Arenberg  115, 3731 ER De Bilt, 	  

bij het verlenen van de volmacht handelend als gezamenlijk bevoegde 	 
bestuurders ter vertegenwoordiging van de stichting: STICHTING 	 
OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, statutair gevestigd te Amsterdam, 	 
kantoorhoudende Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, 	
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53177770, deze stichting 
hierna te noemen: Pandhouder; 	  

Van de volmachten blijkt uit twee (2) onderhandse akten, welke aan deze akte 	 
./. 	worden  gehecht. 	  

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: 	  
TITEL 	  
De Pandgever en Pandhouder zijn bij de trustakte op of omstreeks tien augustus 
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tweeduizend zestien (hierna te noemen: de Trustakte) overeengekomen dat door 
Pandgever ten behoeve van de Pandhouder een pandrecht wordt gevestigd op ---
de in deze akte omschreven aandelen op naam, tot zekerheid als in deze akte ---- 
omschreven. 	  
VERPANDING 	 
Ter uitvoering van artikel 7 van de Trustakte verleent Pandgever hierbij ten 	 
behoeve van Pandhouder, die hierbij aanvaardt, een pandrecht eerste in rang tot 
zekerheid voor de betaling door Pandgever van: 	  
a. de parallelle schuld zoals bedoeld in artikel 2 van de Trustakte; en 	 
b. de vergoeding zoals bedoeld in artikel 16 van de Trustakte, 	  
op de navolgende aandelen: 	  
duizend zeshonderd (1.600) aandelen, genummerd 1 tot en met 1.600, elk 	 
nominaal grootvijfenveertig euro (€ 45,00), in het kapitaal van de Vennootschap, - 
deze aandelen hierna aan te duiden als: de Aandelen. 	  
EIGENDOMSVERKRIJGING 	 
De Pandgever heeft de Aandelen in eigendom verkregen als volgt: 	  
- achthonderdzestien (816) aandelen A, destijds elk nominaal groot 	 

vijfenveertig euro en achtendertig cent (€ 45,38), genummerd Al tot en met - 
A400 en A785 tot en met A1.200, zijn door Pandgever verkregen krachtens - 
levering ten titel van koop, tot stand gebracht bij een akte, op drieëntwintig 	
december tweeduizend negen verleden ten overstaan van mr. W.A. van  Hoff,  
notaris te Lochenn, welke levering door de Vennootschap in diezelfde akte 	
werd erkend; 	  

- honderdzestig (160) aandelen A, destijds elk nominaal groot vijfenveertig 	 
euro en achtendertig cent (€ 45,38), genummerd A545 tot en met A704, zijn - 
door Pandgever verkregen krachtens levering ten titel van koop, tot stand 	
gebracht bij een akte, op drieëntwintig december tweeduizend negen 	 
verleden ten overstaan van genoemde notaris mr. W.A. van  Hoff,  welke 	 
levering door de Vennootschap in diezelfde akte werd erkend; 	  

- zeshonderdvierentwintig (624) aandelen A, destijds elk nominaal groot 	 
vijfenveertig euro en achtendertig cent (€ 45,38), genummerd A401 tot en 	
met A544 en A705 tot en met A784 en A1.201 tot en met A1.600, zijn door 	
Pandgever verkregen krachtens levering ten titel van inbreng, tot stand 	 
gebracht bij een akte, op drieëntwintig december tweeduizend negen 	 
verleden ten overstaan van genoemde notaris mr. W.A. van  Hoff,  welke 	 
levering door de Vennootschap in diezelfde akte werd erkend. 	  

Vervolgens zijn bovengenoemde aandelen in het kader van een wijziging van de - 
statuten van de Vennootschap, tot stand gebracht bij een akte, verleden op 	 
vijfentwintig februari tweeduizend tien ten overstaan van genoemde notaris mr. 	
W.A. van  Hoff,  omgezet in de Aandelen. 	  
VOORWAARDEN 	 
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat het pandrecht is gevestigd 
onder de bepalingen zoals hierna vermeld. 	  
Artikel 1 	 
1. 	De Pandgever garandeert de Pandhouder als volgt. 	  

a. de Pandgever is bevoegd tot vestiging van het pandrecht; 	  
b. de Aandelen zijn niet bezwaard met beslagen, eerdere pandrechten of 	

andere beperkte rechten; 	  
c. de Aandelen zijn volgestort; 	  
d. de Aandelen vertegenwoordigen het gehele geplaatste kapitaal van de 	

Vennootschap; 	  
e. er bestaan geen optie - of kooprechten met betrekking tot de Aandelen, - 
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krachtens welke een derde aanspraak kan maken op levering van de ----
Aandelen of van een beperkt recht daarop, dan wel een recht op emissie 
van aandelen; 	  

f. 	de Aandelen zijn niet gecertificeerd. 	  
2. Het pandrecht strekt zich uit over alle opbrengsten en voordelen van de 	 

Aandelen en over alle rechten die uit de Aandelen voortspruiten. 	 
3. Voor zover daaraan in deze akte geen uitvoering is gegeven blijft tussen 	 

partijen van kracht hetgeen overigens tussen hen mocht zijn 	  
overeengekomen in de Trustakte. 	  

Artikel 2 	 
1. Indien in de algemene vergadering van de Vennootschap, al dan niet bij 	 

wege van besluit buiten vergadering, een voorstel aan de orde komt tot 	 
uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, anders dan aan 	
de Pandgever, verplicht Pandgever zich tegen dat voorstel te stemmen. 	 

2. Indien aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan de Pandgever 	 
worden uitgegeven, verplicht de Pandgever zich ook deze aandelen een 	 
pandrecht te vestigen ten behoeve van de Pandhouder, overeenkomstig het 
bepaalde met betrekking tot de onderhavige verpanding. 	  

3. Bonusaandelen die tijdens de duur van het pandrecht worden uitgekeerd op - 
de aandelen, komen aan de Pandgever toe; de Pandgever verplicht zich ook 
op deze aandelen een pandrecht te vestigen ten behoeve van de 	 
Pandhouder, overeenkomstig het bepaalde met betrekking tot de 	 
onderhavige verpanding. 	  

4. De netto-opbrengst van eventueel verkochte bonusaandelen komt aan de 	
Pandhouder toe, in mindering op hetgeen de Pandgever aan de Pandhouder 
verschuldigd is. 	  

5. Claimrechten die tijdens de duur van het pandrecht met betrekking tot de 	 
Aandelen worden toegekend, vallen onder het pandrecht. De claimrechten 	
worden ter keuze van de Pandgever uitgeoefend of te gelde gemaakt. 	 
Indien de claimrechten worden uitgeoefend, verplicht de Pandgever zich ook 
op de dientengevolge verkregen aandelen een pandrecht te vestigen ten 	 
behoeve van de Pandhouder, overeenkomstig het bepaalde met betrekking - 
tot de onderhavige verpanding. 	  

6. De netto-opbrengst van eventueel verkochte claimrechten komt aan de 	 
Pandgever toe, zolang geen mededeling heeft plaatsgevonden als bedoeld in 
artikel 4 lid 1. 	  

Artikel 3 	  
1 	Indien tijdens de duur van het pandrecht op de Aandelen een betaling 	 

betaalbaar in contanten wordt gesteld ten laste van de agioreserve van de 	
Vennootschap, wegens terugbetaling op aandelen of wegens liquidatie van 	
de Vennootschap is uitsluitend de Pandhouder tot ontvangst daarvan 	 
bevoegd, in mindering op hetgeen de Pandgever aan de Pandhouder 	 
verschuldigd is. 	  

2. 	Indien tijdens de duur van het pandrecht op de Aandelen andere betalingen - 
betaalbaar worden gesteld dan die bedoeld in lid 1, in het bijzonder 	 
dividenduitkeringen anders dan uit de agioreserve, is de Pandgever tot 	 
ontvangst daarvan bevoegd, zolang geen mededeling heeft plaatsgevonden 
als bedoeld in artikel 4 lid 1. 	  

Artikel 4 	 
1. 

	

	Wanneer de Pandgever in zijn verplichtingen jegens de Pandhouder, al dan - 
niet toerekenbaar tekortschiet, dan wel de Pandhouder goede grond heeft te 
vrezen dat dit zal gebeuren, en voorts in alle gevallen waarin de 	 
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schuldverhouding(en) tot zekerheid waarvoor het pandrecht is gevestigd 	 
opeisbaar geworden is (zijn), is de Pandhouder bevoegd daarvan schriftelijk - 
kennis te geven aan de Vennootschap en de Pandgever. 	  

2. 	Als gevolg van die kennisgeving eindigt de bevoegdheid van de Pandgever 	
tot ontvangst van eventuele betalingen op de Aandelen, voor zover de 	 
Pandgever daartoe op grond van het hiervoor bepaalde bevoegd was. De 	
Vennootschap verbindt zich dienovereenkomstig jegens de Pandhouder om - 
bedragen die door de Vennootschap op de Aandelen betaalbaar worden 	 
gesteld of die de Vennootschap anderszins aan de Pandgever - in diens 	 
hoedanigheid van aandeelhouder - verschuldigd is, slechts aan de 	 
Pandhouder te zullen voldoen, zodra aan de Vennootschap mededeling is 	
gedaan overeenkomstig het in lid 1 bepaalde. 	  

Artikel 5 	 
1. 	Indien de Pandgever in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor 

het pandrecht tot waarborg strekt, is de Pandhouder bevoegd terstond en 	
zonder rechterlijke tussenkomst overeenkomstig artikel 248 Boek 3 van het 	
Burgerlijk Wetboek over te gaan tot verkoop van de Aandelen op elke wettig 
toegestane wijze, dan wel: 	  
a. op verzoek van Pandhouder of Pandgever de Aandelen op een door de 

voorzieningenrechter te bepalen (andere) wijze te verkopen; 	 
b. op verzoek van de Pandhouder, de Aandelen met machtiging van de 	

voorzieningenrechter, aan zich te doen verblijven, 	  
één en ander onder de verplichting van de Pandhouder om de netto-
opbrengst door middel van verrekening in mindering te brengen op het door - 
de Pandgever aan de Pandhouder verschuldigde hoofdsom en daarna het 	
overige van de door Pandgever verschuldigde rente. 	  

2. 	Voor zover het pandrecht niet eerste in rang is, oefent Pandhouder de 	 
hiervoor omschreven bevoegdheden uit met inachtneming van de 	 
beperkingen die daaruit krachtens de wet voortvloeien. 	  

3. 	De in de statuten van de Vennootschap voorkomende blokkeringsregeling is 
van toepassing op de vervreemding en overdracht van de Aandelen door de 
Pandhouder, en op de verblijving van de Aandelen aan de Pandhouder, met 
dien verstande dat de Pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en 
overdracht aan de Pandgever toekomende rechten uitoefent en diens 	 
verplichtingen nakomt. 	  

Artikel 6 	 
1. Het stemrecht op de Aandelen komt uitdrukkelijk toe aan de Pandgever. 	 
2. De Pandhouder heeft uitdrukkelijk geen vergaderrecht. 	  
3. De Pandgever zal de Pandhouder een kopie van de concept- casu  quo 	 

vastgestelde notulen van alle vergaderingen van aandeelhouders van de 	 
Vennootschap doen toekomen binnen twee weken nadat de betreffende 	 
vergadering heeft plaatsgevonden. 	  

Artikel 7 	 
1. De Pandhouder is te allen tijde bevoegd het pandrecht geheel of ten dele op 

te zeggen. 	  
2. Een door Pandhouder getekend uittreksel uit haar administratie strekt tot 	 

volledig bewijs van haar vordering op de Pandgever, behoudens tegenbewijs. 
3. Alle kosten die Pandhouder -zo in als buiten rechte- tot uitoefening of behoud 

van haar rechten in verband met deze akte mocht maken, komen ten laste 	
van de Pandgever. 	  

4. Het bij eventuele liquidatie van de Vennootschap voor Pandgever 	 
beschikbaar komende gedeelte van het liquidatiesaldo zal door Pandhouder 
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kunnen worden ontvangen en zal evenzo in mindering komen van de aan ----
hem door Pandgever verschuldigde hoofdsom en daarna het overige van de 
door Pandgever verschuldigde rente. 	  

ERKENNING 	 
De Vennootschap erkent de verpanding van de Aandelen onder de bepalingen 	
zoals hiervoor vermeld en verleent aan de uitvoering daarvan haar medewerking.- 
AANDEELHOUDERSREGISTER 	  
De Vennootschap zal deze verpanding van de Aandelen onverwijld aantekenen in 
het register als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van de Vennootschap. 
GOEDKEURING ALGEMENE VERGADERING 	 
De algemene vergadering van de Vennootschap heeft haar goedkeuring verleend 

	

voor de onderhavige verpanding, alsmede de uitgifte van obligatieleningen door 	
de Vennootschap (partijen genoegzaam bekend) en de parallelle schuld zoals 	
bedoeld in artikel 2 van de Trustakte, een kopie van dit besluit is aan deze akte 	

./. 	gehecht. 	  
SLOT 	  
De comparante is mij, notaris, bekend. 	  
Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum 	
aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt. 	  
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de 	 
comparante. 	  
De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben 
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. 	  
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik 
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend. 	  
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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