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VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN  

Stichting Administratiekantoor Certificaten Ecovat Holding 

 

 

 

 

 

Heden, twee en twintig februari tweeduizend negentien, 

verscheen voor mij, mr. Helena Maria Mul, toegevoegd notaris, hierna ook te noemen 

“notaris”, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Huub Ferdinand Gustave 

Stroom, notaris te Eindhoven: 

mevrouw Hendrika Francina Johanna Maria van den Heuvel-Lammers, geboren te Budel 

op dertig juli negentienhonderd zestig, 

werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (5611 ZT 

Eindhoven, Kennedyplein 201), 

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, ter uitvoering van na te noemen 

rechtshandelingen, van: 

de heer Adrianus Wilhelmus de Groot, geboren te Uden op dertien oktober 

negentienhonderd drie en zestig, van Nederlandse nationaliteit (paspoort nummer 

NY96C0301), wonende te 5411 NE Zeeland, gemeente Landerd, Bovenste Trent 13, 

gehuwd, 

te dezen handelend als enige bestuurder van de stichting: Stichting 

Administratiekantoor Certificaten Ecovat Holding, statutair gevestigd te Uden , feitelijk 

te 5466 SB Veghel, Poort van Veghel 4946, nog niet ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel, opgericht bij akte, mede op heden voor mij, notaris, 

verleden. 

Van gemelde machtiging blijkt uit een (1) aan deze akte te hechten onderhandse akte van 

volmacht (Bijlage). 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij dezen de 

administratievoorwaarden waaronder de genoemde stichting aandelen in het kapitaal van 

de vennootschap worden gecertificeerd, vast te stellen als volgt: 

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 

In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; 

b. bestuur: het bestuur van de stichting; 

c. bestuurder: een lid van het bestuur; 

d. certificaat: een door de stichting uitgegeven certificaat van een aandeel; 
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e. certificaathouder: een houder van één of meer certificaten; 

f. overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de 

vennootschap inzake een additionele afspraak over de drag en tag-along, regeling de 

dato twee en twintig februari tweeduizend negentien, zoals deze thans luidt of te 

eniger tijd zal komen te luiden; 

g. schriftelijk: door middel van deurswaardersexploit, al dan niet aangetekende brief, fax 

of e-mail, of boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt 

overgebracht en op schrift kan worden gesteld, waarbij de identiteit van de verzender 

kan worden vastgesteld; 

h. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ecovat 

Holding B.V., statutair gevestigd te Uden, feitelijk te 5466 SB Veghel, Poort van 

Veghel 4946, ingeschreven in het handelsregister voor de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 59448474. 

Certificaten 

Artikel 2 

1. De stichting kent voor elk haar ten titel van beheer overgedragen aandeel één (1) 

certificaat toe, met dezelfde aanduiding als het aandeel waarvoor het is toegekend. 

Op het beheer van de aandelen is naast deze administratievoorwaarden het bepaalde 

in de statuten van de stichting van toepassing zoals deze thans luiden of te eniger tijd 

zullen luiden. 

Bij wijziging van de soortaanduiding, de nummering, de nominale waarde van 

aandelen dan wel splitsing, samenvoeging of reorganisatie van aandelenkapitaal, 

wijzigen de aanduidingen op gelijke wijze voor de certificaten. 

2. Ingeval één of meer aandelen die de stichting beheert ten gevolge van een juridische 

fusie of juridische splitsing vervallen, treden de eventueel in het kader van de 

desbetreffende fusie of splitsing toegekende aandelen in plaats van de vervallen 

aandelen, onder overeenkomstige toepassing van het bepaalde in lid 1. 

3. De certificaten luiden op naam. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven. 

4. Houders van certificaten hebben geen vergaderrecht als bedoeld in artikel 2:227 

Burgerlijk Wetboek. 

Vruchtgebruik en pandrecht 

Artikel 3 

Op certificaten kan geen recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. 

Register van certificaathouders 

Artikel 4 

1. Het bestuur houdt ten kantore van de stichting een register waarin worden 

ingeschreven de namen en adressen, alsmede – indien aanwezig – het faxnummer 

en e-mailadres, van de certificaathouders. Voorts worden de aanduidingen van hun 

certificaten ingeschreven en de datum waarop zij de certificaten hebben verkregen. 

Het register kan ook elektronisch worden gehouden, mits de bewaring van de 

gegevens door middel van een back up is gewaarborgd. 

2. De certificaathouders zijn verplicht schriftelijk de gegevens als bedoeld in lid 1 

alsmede iedere wijziging daarin aan de stichting op te geven. 

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Elke inschrijving in het register en iedere 

wijziging, wordt ondertekend door een bestuurder van de stichting. 

4. Iedere certificaathouder kan te allen tijde inzage nemen in het 

certificaathoudersregister en daaruit op zijn kosten uittreksels verkrijgen, voor zover 

het zijn certificaten betreft. 
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5. Alle oproepingen van en bekendmakingen aan certificaathouders geschieden 

schriftelijk, gericht aan hun in het certificaathoudersregister vermelde adres. 

Bij gebreke van een opgegeven schriftelijk adres of indien een opgegeven schriftelijk 

adres is komen te vervallen zonder dat een nieuwe adres is opgegeven, is de stichting 

onherroepelijk gevolmachtigd namens een certificaathouder kennisgevingen en 

oproepingen in ontvangst te nemen. Alle gevolgen van het niet juist opgeven van een 

adres of andere gegevens als bedoeld in lid 1 komen voor rekening van de 

certificaathouder. 

Gemeenschap 

Artikel 5 

Indien certificaten of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de 

deelgenoten zich slechts door één (1) schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de 

stichting doen vertegenwoordigen. 

Overdracht ten aanzien van certificaten 

Artikel 6 

De certificaten zijn vrij overdraagbaar. 

Voorkeursrechten 

Artikel 7 

1. Ingeval aandeelhouders van de vennootschap een voorkeursrecht hebben bij uitgifte 

van aandelen, stelt de stichting – zulks naar eigen inzicht van het bestuur van de 

stichting en het bestuur van de stichting is hiertoe niet verplicht – de 

certificaathouders, niet zijnde een vennootschap, binnen een door het bestuur van de 

stichting te bepalen termijn in de gelegenheid aan de stichting kenbaar te maken of 

en, zo ja, hoeveel nieuwe certificaten zij op basis van de voorwaarden van uitgifte van 

de nieuw uit te geven aandelen wensen te verwerven. 

2. Voor zover certificaathouders tijdig te kennen hebben gegeven van hun in lid 1 

bedoelde recht gebruik te maken, maakt de stichting overeenkomstig van haar 

voorkeursrecht gebruik. 

3. De certificaathouders stellen binnen de in lid 1 bedoelde termijn tevens aan de 

stichting de tegenprestatie beschikbaar, die bij gebruikmaking van het voorkeursrecht 

aan de vennootschap moet worden betaald. Bij gebreke van tijdige storting van de 

tegenprestatie door een certificaathouder is de stichting gerechtigd van het nemen 

van de aandelen af te zien. 

4. De stichting verkrijgt de haar toegewezen aandelen ten titel van beheer en zal aan de 

desbetreffende certificaathouders met de verkregen aandelen corresponderende 

certificaten toekennen. 

Vervreemding en bezwaring 

Artikel 8 

1. De stichting is bevoegd tot vervreemding van een of meer geadministreerde aandelen 

die zij houdt aan derden overeenkomstig de voorwaarden die zijn goedgekeurd door 

het bestuur, met inachtneming dat de bepalingen in de statuten van de stichting ten 

aanzien van de relevante besluitvorming zijn nageleefd en voorts onverminderd het 

bepaalde in artikel 8.2. 

2. De stichting is niet bevoegd om een of meer geadministreerde aandelen te 

vervreemden zolang de certificaten van deze geadministreerde aandelen zijn 

genoteerd aan de beurs van NPEX, tenzij het betreft: 

 a. een verplichting tot vervreemding van de geadministreerde aandelen uit hoofde 

van een drag along regeling opgenomen in de overeenkomst, in welk geval de 
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stichting de betrokken geadministreerde aandelen zal vervreemden in 

overeenstemming met de desbetreffende bepalingen zoals opgenomen in de 

overeenkomst; 

 b. een recht tot vervreemding van de geadministreerde aandelen uit hoofde van een 

tag along regeling opgenomen in de overeenkomst, in welk geval de stichting 

elke certificaathouder binnen een door het bestuur van de stichting te bepalen 

termijn in de gelegenheid zal stellen aan de stichting kenbaar te maken of en, zo 

ja, hoeveel geadministreerde aandelen onderliggende zijn certificaten hij op basis 

van de desbetreffende bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst de 

stichting wenst te doen vervreemden. Bij niet-tijdige mededeling door een 

certificaathouder vervalt het recht van de betrokken certificaathouder als hiervoor 

bedoeld. Indien er certificaathouders zijn voor meer geadministreerde aandelen 

dan kunnen worden vervreemd uit hoofde van de desbetreffende tal along 

bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst, zal het bestuur van de 

stichting de te vervreemden geadministreerde aandelen toewijzen naar 

evenredigheid van het bezit aan certificaten van de desbetreffende 

certificaathouders. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal 

een door het bestuur van de stichting te houden loting beslissen. Aan niemand 

kunnen meer te vervreemden geadministreerde aandelen worden toegewezen 

dan aangegeven door hem. 

 Ter vermijding van onduidelijkheid, indien en voor zover de stichting op grond van de 

blokkeringsregeling zoals opgenomen in de statuten van de vennootschap de 

verplichting heeft geadministreerde aandelen aan te bieden, zal de stichting de 

betrokken geadministreerde aandelen dienen te vervreemden indien en zodra zulks 

het resultaat is van (het doorlopen van) gemelde blokkeringsregeling. 

3. De stichting keert de ontvangen tegenprestatie onverwijld uit aan de 

certificaathouders, waarmee de certificaten komen te vervallen. 

Het bestuur kan beslissen dat een gedeelte van de tegenprestatie niet onmiddellijk 

wordt uitgekeerd vanwege de garanties die zijn afgegeven ter gelegenheid van de 

vervreemding van de desbetreffende aandelen. 

Dit gedeelte van de tegenprestatie zal worden betaald aan de desbetreffende 

certificaathouder indien en op het moment dat deze garantieverplichtingen komen te 

vervallen zonder dat er aanspraak op de garanties zijn gemaakt. 

4. De stichting is niet bevoegd de aandelen te bezwaren. 

Dividenden en andere uitkeringen 

Artikel 9 

1. De stichting int dividenden en alle andere uitkeringen op aandelen. 

2. Onmiddellijk na betaalbaarstelling van dividend of enige andere uitkering op de 

aandelen, stelt de stichting de dividenden of de andere uitkeringen betaalbaar aan de 

certificaathouders of de daartoe gerechtigden. 

3. Bij uitreiking van bonusaandelen, claimrechten of stockdividenden door de 

vennootschap komen deze toe aan de stichting tegen toekenning van 

corresponderende certificaten aan de certificaathouder(s). 

4. Ingeval de vennootschap een uitkering op aandelen doet naar keuze van de 

aandeelhouder in geld of in andere waarden stelt de stichting de houders van de met 

die aandelen corresponderende certificaten zo spoedig mogelijk in de gelegenheid 

hun keuze binnen een door de stichting gestelde termijn aan de stichting kenbaar te 

maken. Indien de betrokkenen niet tijdig schriftelijk hun keuze hebben uitgebracht, is 
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de stichting vrij de uitkeringen op de door haar aan te geven wijze te doen 

plaatsvinden. 

5. Slotuitkeringen op de aandelen ingeval van ontbinding van de vennootschap worden 

door de stichting, uitbetaald aan de certificaathouders ten gevolge waarvan de 

certificaten zijn vervallen. 

Uitoefening aandeelhoudersrechten 

Artikel 10 

Het stemrecht en alle overige aan de aandelen verbonden rechten worden door het 

bestuur van de stichting naar eigen inzicht, met inachtneming van het bij de wet, de 

statuten van de vennootschap, de statuten van de stichting en de 

administratievoorwaarden bepaalde, uitgeoefend. 

Kosten 

Artikel 11 

De kosten voor de certificering, het beheer en de administratie van aandelen zijn voor 

rekening van de vennootschap. 

De stichting brengt de certificaathouders geen kosten in rekening. 

Decertificering 

Artikel 12 

1. Slechts het bestuur van de stichting kan tot gehele of gedeeltelijke decertificering van 

de aandelen besluiten. 

2. Certificaathouders kunnen geen decertificering van de aandelen verlangen. 

Wijziging administratievoorwaarden 

Artikel 13 

1. Deze administratievoorwaarden kunnen door het bestuur worden gewijzigd op 

dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden, als in de statuten van de stichting ten 

aanzien van statutenwijziging is voorzien. 

De wijziging wordt eerst van kracht en werkt ten aanzien van de stichting en van elle 

certificaathouders, nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

2. Van iedere wijziging in de statuten van de stichting en in deze 

administratievoorwaarden doet het bestuur onverwijld schriftelijk mededeling aan alle 

certificaathouders, aan de in artikel 4 bedoelde adressen. 

Rechtskeuze 

Artikel 14 

Deze administratievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE  

is verleden te Eindhoven, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke 

inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon opgegeven en 

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte 

geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in 

te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon 

en mij, notaris, ondertekend. 


