
AANDEELHOUDERSOVERENKOMST 

GREEN VISION HOLDING B.V. 

tussen 

SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. 

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. 

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING 

en 

GREEN VISION HOLDING B.V. 

Datum: 21 juni 2017 



AANVULLENDE OVEREENKOMST 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1 SDi Technology Ventures B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Arnhem, met adres: Regentesselaan 14, 

3818 HJ Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

09151597 ('SDi'); 

2 Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V., een naamloze vennootschap, 

statutair gevestigd te Arnhem, met adres: Laan van Malkenschoten 40 A, 7333 NP 

Begane Grond, Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

09043123 (de 'PPM Oost'); 

3 Stichting Administratiekantoor Green Vision Holding, een stichting, statutair 

gevestigd te Arnhem, met adres: Westervoortsedijk 73 (6827 AV) Arnhem; en 

4 Green Vision Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Arnhem, met adres: Westervoortsedijk 

73, 6827 AV Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

08106903 (de 'Vennootschap)', 

De onder 1 tot en met 4 genoemde partijen tezamen ook genoemd 'Partijen' en 

ieder afzonderlijk ook genoemd: 'Partij'; 

NEMEN IN AANMERKING: 

A. SDi en PPM Oost zijn op de datum van deze Overeenkomst de enig

aandeelhouders van de Vennootschap.

B. Partijen beogen een gedeelte van het aandelenkapitaal van de Vennootschap te

doen certificeren en te doen noteren aan het handelsplatform NPEX op basis van

tussen Partijen genoegzaam bekende voorwaarden (de 'Beoogde 'Notering').

C. De Stichting is opgericht in het kader van de Beoogde Notering en heeft tot doel

ten titel van beheer aandelen te verwerven in het kapitaal van de Vennootschap

tegen toekenning van certificaten van aandelen, deze aandelen te administreren

en te beheren en de aan deze aandelen verbonden rechten uit te oefenen.

D. De statuten van de Vennootschap ('Statuten') zullen kort na ondertekening van

deze aandeelhoudersovereenkomst ('Overeenkomst') worden gewijzigd.

E. Partijen wensen thans deze Overeenkomst te sluiten om enkele specifieke

afspraken vorm te geven en vast te leggen in aanvulling op het bepaalde in de

Statuten.

EN KOMEN OVEREEN: 
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ARTIKEL 1. INWERKINGTREDING 

1. 1. 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Stichting aandelen in

het kapitaal van de Vennootschap verwerft en eindigt met ingang van de dag dat 

SDi, PPM Oost en de Stichting allen niet langer aandelen houden in het kapitaal 

van de Vennootschap. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zullen alle 

bepalingen ophouden effectief te zijn, met uitzondering van de artikelen die naar 

de tekst of de strekking van de betreffende bepaling werking hebben na het einde 

van de Overeenkomst. 

ARTIKEL 2. DRAG-ALONG RECHT 

2.1.1 Wanneer een niet-aandeelhouder, mits deze derde partij onafhankelijk is van en 

aldus met betrekking tot de Drag-Along Verkoop (zoals hierna omschreven) geen 

zakelijke relaties onderhoudt met de Drag-Along Verkoper (zoals hierna 

omschreven) (de 'Drag-Along Koper'), een schriftelijk bona fide bod doet op het 

gehele geplaatste en uitstaande kapitaal van de Vennootschap en at arm's length 

is en een of meer aandeelhouders die alleen dan wel tezamen meer dan veertig 

procent ( 40%) van het geplaatste en uitstaande kapitaal van de Vennootschap 

vertegenwoordigen (de 'Drag-Along Verkoper') dit bod wensen te aanvaarden, 

zijn de overige aandeelhouders (de 1Drag-Along Partijen') op eerste schriftelijk 

verzoek van de Drag-Along Verkoper, verplicht mee te werken aan de verkoop en 

de levering van hun aandelen in overeenstemming met de procedure als hierna 

uiteengezet in dit artikel (een 1Drag-Along Verkoop'). 

2.1.2 De Drag-Along Verkoper zal de Drag-Along Partijen informeren omtrent de 

voorgenomen Drag-Along Verkoop door middel van een schriftelijke drag-along 

mededeling (de 'Drag-Along Mededeling'). In de Drag-Along Mededeling zal een 

verwijzing naar dit artikel worden opgenomen alsmede behoorlijke informatie 

omtrent de aandelen die door de Drag-Along Partijen moeten worden verkocht en 

geleverd aan de Drag-Along Koper, de voorgestelde datum per wanneer de 

verkoop en levering van de aandelen door de Drag-Along Partijen aan de Drag

Along Koper zal worden geëffectueerd en de voorgestelde prijs die voor de 

aandelen van de Drag-Along Verkoper en de Drag-Along Partijen zal worden 

betaald door de Drag-Along Koper alsmede de belangrijkste voorwaarden van 

deze verkoop en levering. 

2.1.3 De Drag-Along Partijen zijn verplicht om dezelfde garanties en vrijwaringen te 

geven in verband met de Drag-Along Verkoop als de garanties en vrijwaringen die 

door de Drag-Along Verkoper aan de Drag-Along Koper worden verstrekt en de 

Drag-Along Partijen zullen pro rata profiteren van dezelfde uitsluitingen, 

grenswaarde, caps en andere beperkingen in dezelfde vorm als de garanties en 

vrijwaringen die aan de Drag-Along Verkoper zijn verstrekt. In afwijking van het 

voorgaande geldt dat: 

A. PPM Oost en de Stichting in hun hoedanigheid van Drag-Along Partij niet

gehouden zijn aansprakelijkheid te aanvaarden uit hoofde van die

garanties en/of vrijwaringen voor een bedrag dat haar pro rata-deel

overstijgt (berekend op basis van het door PPM Oost te verkopen
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aandelenbelang als percentage van het totale door alle aandeelhouders te 

verkopen aandelenbelang), behalve voor garanties die de eigendomstitel 

van de door PPM Oost respectievelijk de Stichting gehouden aandelen 

betreffen of de bevoegdheid van PPM Oost respectievelijk de Stichting tot 

overdracht van die aandelen; 

B. PPM Oost en de Stichting in hun hoedanigheid van Drag-Along Partij niet

gehouden is te bewerkstelligen dat enige groepsmaatschappij van PPM

Oost zich op enige wijze sterk maakt voor de verplichtingen van PPM Oost

uit hoofde van die garanties en/of vrijwaringen door hoofdelijke

aansprakelijkheid te aanvaarden, zich borg te stellen, of op andere wijze

zekerheid te geven; en/ of

C. PPM Oost en de Stichting niet gehouden zijn een 

relatiebeding te aanvaarden.

concurrentie- of 

2.1.4 De (zakelijke) prijs voor de aandelen die als gevolg van de Drag-Along Verkoop 

door de Drag-Along Partijen moeten worden verkocht, wordt bepaald naar 

verhouding van de prijs en alle andere voordelen die worden betaald of verstrekt 

door de Drag-Along Koper aan de Drag-Along Verkoper. 

2.1.5 Wanneer een Drag-Along Verkoper al zijn aandelen onder een Drag-Along 

Verkoop te koop aanbiedt, zullen de Drag-Along Partijen ook verplicht zijn om al 

hun aandelen aan de Drag-Along Koper aan te bieden en te leveren onder 

dezelfde voorwaarden. Wanneer een Drag-Along Verkoper slechts een gedeelte 

van zijn aandelen onder een Drag-Along Verkoop te koop aanbiedt, zijn de Drag

Along Partijen verplicht om een deel van hun aandelen aan de Drag-Along Koper 

aan te bieden en te leveren gelijk aan het deel dat door de Drag-Along Verkoper 

wordt aangeboden. 

2.1.6 Iedere aandeelhouder zal alle documenten overhandigen die nodig zijn om de 

Drag-Along Verkoop te effectueren. 

ARTIKEL 3. TAG-ALONG RECHT 

3.1.1 Iedere aandeelhouder (de 1Tag-Along Partij') heeft het recht om voor een Pro 

Rata Deel (zoals hierna gedefinieerd) te participeren in iedere voorgenomen 

verkoop en levering van aandelen door een medeaandeelhouder (de 1Tag-Along 

Verkoper') aan een derde partij (de 'Tag-Along Koper') in overeenstemming 

met de procedure als in dit artikel uiteengezet (de 'Tag-Along Verkoop'). 

3.1.2 Het 'Pro Rata Deel' in de zin van artikel 3.1 wordt berekend volgens de volgende 

formule: V = A * B/C, waarbij V = het aantal aandelen dat de betreffende Tag

Along Partij respectievelijk Tag-Along Verkoper mag verkopen, A = het aantal 

aandelen dat de Tag-Along Koper wenst te kopen, B = het totale aantal aandelen 

gehouden door de betreffende Tag-Along Partij respectievelijk Tag-Along 

Verkoper, en C = het totale aantal Aandelen gehouden door de Tag-Along 

Partij(en) en Tag-Along Verkoper(s) tezamen. 

3.1.3 Indien het belang van PPM Oost in het aandelenkapitaal van de Vennootschap na 

uitoefening van de rechten van de aandeelhouders uit dit Artikel lager zou worden 

dan 5%, komen Partijen hierbij overeen dat de Tag-Along Verkoper, in afwijking 
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van het voorgaande, het gehele aandelenbelang van PPM Oost in de 

Vennootschap aan de Voorgenomen Koper zal aanbieden en omvat het Tag-along 

Recht van PPM Oost alle aandelen van PPM Oost in welk geval het aantal aandelen 

dat de Voorgenomen Verkoper kan verkopen en het Tag-along Recht van overige 

Tag-along Aandeelhouders navenant vermindert. 

3.1.4 De Tag-Along Partij die voornoemd recht wenst uit te oefenen, heeft vijftien (15) 

kalenderdagen vanaf de datum van goedkeuring van de algemene vergadering 

respectievelijk een geacht verleende goedkeuring als bedoeld in artikel 5.1 (de 

'Tag-Along Optie Periode') om te beslissen of hij wil deelnemen aan de Tag

Along Verkoop. De Tag-Along Verkoper dient aan de desbetreffende Tag-Along 

Partij een exemplaar van de (niet ondertekende) verkoop en koop overeenkomst, 

informatie met betrekking tot het exacte en finale bedrag en samenstelling van de 

koopprijs en andere finale bepalingen en voorwaarden van de voorgenomen 

transactie te verstrekken bij de aanvang van de Tag-Along Optie Periode. De 

betrokken Tag-Along Partij zal de Tag-Along Verkoper binnen de Tag-Along Optie 

Periode een schriftelijke kennisgeving sturen met zijn voornemen om deel te 

nemen in de Tag-Along Verkoop (de 'Tag-Along Mededeling'). In de Tag-Along 

Mededeling zal een verwijzing naar dit artikel worden opgenomen en duidelijke 

informatie omtrent welke aandelen de Tag-Along Partij aan de Tag-Along Koper 

wenst te verkopen en te leveren. 

3.1.5 Wanneer een Tag-Along Partij de Tag-Along Verkoper niet binnen de Tag-Along 

Optie Periode heeft geantwoord, zal dit gelden als een afwijzing om van dit 

aanbod gebruik te kunnen maken. De afgifte van de Tag-Along Mededeling aan de 

Tag-Along Verkoper binnen de Tag-Along Optie Periode, zal als een onherroepelijk 

aanbod gelden van de Tag-Along Partij om de aandelen als gespecificeerd in de 

Tag-Along Mededeling te verkopen en te leveren aan de Tag-Along Koper. 

3.1.6 De Tag-Along Partij zal verplicht zijn om dezelfde garanties en vrijwaringen te 

geven in verband met de Tag-Along Verkoop als de garanties en vrijwaringen die 

door de Tag-Along Verkoper aan de Tag-Along Koper zullen worden verstrekt en 

de Tag-Along Partij zal pro rata profiteren van dezelfde uitsluitingen, 

grenswaarde, caps en andere beperkingen in dezelfde vorm als de garanties en 

vrijwaringen die aan de Tag-Along Verkoper zijn verstrekt. 

3.1. 7 De prijs voor de aandelen die als gevolg van de Tag-Along Verkoop door de Tag

Along Partij moeten worden verkocht, zal worden bepaald naar verhouding van de 

prijs en alle andere voordelen die worden betaald of verstrekt door de betreffende 

koper aan de Tag-Along Verkoper. 

3.1.8 Wanneer een Tag-Along Verkoper al zijn aandelen onder een Tag-Along Verkoop 

te koop aanbiedt, dan is de Tag-Along Partij bevoegd al zijn aandelen aan de Tag

Along Koper aan te bieden. Wanneer een Tag-Along Verkoper slechts een gedeelte 

van zijn aandelen onder een Tag-Along Verkoop te koop aanbiedt, dan is de Tag

Along Partij bevoegd om een deel van zijn aandelen aan de Tag-Along Koper aan 

te bieden gelijk aan het deel dat door de Tag-Along Verkoper wordt aangeboden. 

3.1.9 Iedere aandeelhouder zal alle documenten overhandigen die nodig zijn om de 

Tag-Along Verkoop te effectueren. 

4 Certificering 
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4.1.1 Indien SDi op grond van het bepaalde in artikel 5.2.1 van de statuten van de 

Vennootschap gehouden is haar aandelen in het kapitaal van de Vennootschap 

aan te bieden wegens overlijden of ondercuratestelling van haar uiteindelijk 

(indirect) aandeelhouder, de heer Marinus van Driel, zal in afwijking van het in 

artikel 5.2.1 van de statuten van de Vennootschap bepaalde de aanbieding 

plaatsvinden aan een stichting administratiekantoor die de aandelen zal 

verwerven ter certificering van genoemde aandelen in ruil waarvoor SDi 

corresponderende certificaten van aandelen zal ontvangen. SDi verkrijgt daarmee 

de economische rechten op de aandelen, zoals voortvloeit uit certificering. 

4.1.2 Indien en voor zover de door SDi gehouden aandelen in overeenstemming met 

het bepaalde in artikel 4.1.1 dienen te worden gecertificeerd geldt het volgende: 

( 1) PPM Oost zal een stichting administratiekantoor oprichten met een passende

naam ("STAK"). Op grond van de statuten van de STAK heeft STAK als doel

het houden van aandelen tegen uitgifte van certificaten aan SDi. De

administratievoorwaarden en statuten van STAK worden zodanig opgemaakt

dat het bestuur van STAK zal bestaan uit één (1) persoon die wordt

benoemd, geschorst en ontslagen door PPM Oost of, indien PPM Oost geen

aandeelhouder meer is, door de aandeelhoudersvergadering van de

Vennootschap in een stemming waaraan SDi niet deelneemt. Aan SDi zal na

certificering geen vergaderrecht toekomen in de aandeelhoudersvergadering

van de Vennootschap.

(2) Het bestuur van STAK zal op grond van de toepasselijke statuten,

administratievoorwaarden en/of een separate

certificaathoudersovereenkomst gehouden zijn bij de uitoefening van haar

bevoegdheden te handelen in overeenstemming met de redelijke belangen

van SDi en (de rechtsopvolgers van) de heer Van Driel.

(3) STAK zal toetreden tot deze Overeenkomst door ondertekening van een

gebruikelijke toetredingsverklaring en SDi zal terstond nadat STAK is

opgericht de door hem gehouden aandelen overdragen aan STAK

waartegenover STAK met deze aandelen corresponderende certificaten van

aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zal uitgeven (de

"Certificaten");

(4) de aan SDi toekomende rechten en de rechten behorende bij zijn

(gecertificeerde) aandelen onder meer uit hoofde van deze Overeenkomst,

komen te vervallen bij de overdracht van de aandelen aan STAK, zodat aan

SDi uitsluitend die rechten toekomen, die voortvloeien uit de statuten en

administratievoorwaarden van STAK, alsmede uit hoofde van dit artikel;

(5) Op eerste verzoek van PPM Oost zal het in dit artikel bepaalde worden

opgenomen in de statuten, administratievoorwaarden en/of een separate

certificaathoudersovereenkomst, waaraan SDi en/of (de rechtsopvolgers van)

de heer Van Driel gebonden zullen zijn respectievelijk welke SDi en/of zullen

aanvaarden (de rechtsopvolgers van) de heer Van Driel.

ARTIKEL 4. OVERIGE BEPALINGEN 
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4.1 Deze overeenkomst zal slechts verbindend zijn voor Partijen zodra deze is 

ondertekend door alle Partijen. 

4.2 Iedere Partij zal zijn stemrecht en invloed in enig orgaan van de Vennootschap 

steeds zodanig uitoefenen dat uitvoering wordt of kan worden gegeven aan 

hetgeen is bepaald in deze Overeenkomst. 

ARTIKEL 5. TOEPASSELIJK RECHT 

5.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te 

Arnhem is in eerste aanleg exclusief bevoegd ten aanzien van geschillen over deze 
Overeenkomst. 

(Ondertekeningspagina volgt) 
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