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Zaaknummer: 154731.1 PS/JR
Partiële statutenwijziging
WAAR Nederland B.V.
Vandaag, negenentwintig augustus tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr.
Karen Sigrid Haanstra, kandidaat-notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, als waarnemer
van mr. Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris te Bergen op Zoom:
mevrouw Patricia Maria van de Sande-Harrison, kantooradres: Dahliastraat 94A te
4613 DP Bergen op Zoom, geboren te Beverwijk op dertig december
negentienhonderd drieënzeventig.
De verschenen persoon verklaart:
INLEIDING.
1. De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Waar Nederland B.V., statutair gevestigd te Bergen op Zoom,
kantoorhoudende Arsenaalpoort 16 te 6511 PN Nijmegen, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 60171715, hierna: “(de) Vennootschap”, zijn
vastgesteld bij akte van oprichting op zes maart tweeduizend veertien voor
mr. P.I.J.M. de Lepper, notaris te Bergen op Zoom, verleden;
De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk geheel gewijzigd bij akte op
twee september tweeduizend vijftien voor mr. D. ter Braak, notaris te
Amsterdam, verleden.
2. De aandeelhouders hebben besloten:
a. tot partiële wijziging van de statuten conform het ontwerp van deze akte;
b. de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren.
3. Van deze besluiten blijkt uit het aan deze akte gehechte aandeelhoudersbesluit.
4. Ten aanzien van de statutenwijziging wordt geconstateerd:
a. de voorgenomen wijziging van de statuten omvat geen regeling die aan de
aandeelhouders bepaalde eisen en verplichtingen oplegt als bedoeld in
artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
b. de voorgenomen wijziging van de statuten omvat geen regeling tot
uitsluiting van overdraagbaarheid van aandelen voor een bepaalde termijn
zodat geen instemming als bedoeld in artikel 2:195 lid 3 Burgerlijk Wetboek
nodig is;
c. de voorgenomen wijziging van de statuten omvat geen regeling die voorziet
in een afwijkende prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:195 lid 4
Burgerlijk Wetboek;
d. het besluit tot onderhavige statutenwijziging geen specifiek afbreuk doet aan
enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding
zodat geen goedkeurend besluit als bedoeld in artikel 2:231 lid 4 Burgerlijk
Wetboek nodig is.
STATUTENWIJZIGING
De verschenen persoon verklaart vervolgens ter uitvoering van voormelde besluiten
van de enig aandeelhouder de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als
volgt:
Artikel 1 lid 1 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
1. De Vennootschap draagt de naam: WAAR Nederland B.V.
Artikel 4 lid 1 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in één of meer gewone aandelen
en/of één of meer cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van
een tienduizendste euro (€ 0,0001) elk.
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SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon:
- met het van kracht worden van deze statutenwijziging bedraagt het thans
geplaatste kapitaal een euro (€ 1,00), bestaande uit tienduizend (10.000) gewone
aandelen en drie (3) cumulatief preferente, elk met een nominale waarde van een
tienduizendste euro (€ 0,0001).
WAARVAN AKTE is verleden te Bergen op Zoom, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is
aan deze persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de
akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte voorlezing en te zijn
gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij notaris.
Volgen handtekeningen.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
(w.g.) mr. K.S. Haanstra
Ondergetekende, mr. Karen Sigrid Haanstra, waarnemer van mr. Peter Ignatius
Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom,
verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de
inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.
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Zaaknummer: 154731.2 PS/JR
Uitgifte van aandelen
WAAR Nederland B.V.
Vandaag, negenentwintig augustus tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr.
Karen Sigrid Haanstra, kandidaat-notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, als waarnemer
van mr. Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris te Bergen op Zoom:
mevrouw Patricia Maria van de Sande-Harrison, kantooradres: Dahliastraat 94A te
4613 DP Bergen op Zoom, geboren te Beverwijk op dertig december
negentienhonderd drieënzeventig.
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
WAAR Nederland B.V., statutair gevestigd te Bergen op Zoom,
kantoorhoudende Arsenaalpoort 16 te 6511 PN Nijmegen, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 60171715, hierna: “(de) Vennootschap”;
2. a. de stichting: Stichting Interkerkelijke Organisatie voor
Ontwikkelingssamenwerking, ICCO, statutair gevestigd te Utrecht,
secretariaatsadres Joseph Haydnlaan 2A te 3533 AE Utrecht, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 56484038, hierna: “ICCO”;
b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Kasals Holding B.V., statutair gevestigd te Wassenaar, kantoorhoudende
Havenstraat 29 te 1271 AB Huizen, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 27169441, hierna: “Kasals B.V.”;
c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
ABN AMRO Social Impact Fund B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende Gustav Mahlerlaan 10 te 1082 PP Amsterdam,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57413975,
hierna: “AASIF”;
d. de stichting: Stichting Business 4 Impact, statutair gevestigd te Utrecht,
secretariaatsadres Joseph Haydnlaan 2A te 3533 AE Utrecht, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 64708675,
hierna: “Stichting Business4Impact”,
Stichting Busines4Impact handelt te dezen namens het fonds voor gemene
rekening: Business Booster Fund (“BBF”),
hierna tezamen ook: “(de) Aandeelhouders”.
VOLMACHT.
Voormelde onderhandse schriftelijke akten van volmacht, zullen aan deze akte
worden gehecht.
INLEIDING.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde namens de Vennootschap:
in aanmerking nemende dat:
a. de statuten van de Vennootschap, hierna: “(de) Statuten”, zijn laatstelijk
gewijzigd bij de akte van gedeeltelijke statutenwijziging mede vandaag voor mij,
notaris, verleden;
bevoegdheid tot uitgifte
b. op grond van artikel 6 van de Statuten is de algemene vergadering bevoegd te
besluiten tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en het
vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte;
c. de algemene vergadering heeft haar bevoegdheid om tot uitgifte te besluiten niet
overgedragen aan een ander orgaan van de Vennootschap;
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voorkeursrecht
d. op grond van artikel 7 van de statuten van de Vennootschap de algemene
vergadering bevoegd is te besluiten tot uitsluiting van het voorkeursrecht van
aandeelhouders bij uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
e. de aandeelhouders rechtsgeldig hebben besloten:
i. tot uitsluiting van het voorkeursrecht en tot uitgifte van eenduizend
zevenhonderdvijfenzestig (1.765) aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap, elk nominaal groot een tienduizendste euro (€ 0,0001),
genummerd 10.001 tot en met 11.765 , hierna: “(de) Aandelen”
ii. de koers per uitgegeven aandeel te bepalen op een bedrag gelijk aan de
nominale waarde een tienduizendste euro (€ 0,0001) aangevuld met een
agiostorting;
f. een kopie van het aandeelhoudersbesluit wordt aan deze akte gehecht;
g. ICCO een vordering op de Vennootschap heeft ten bedrage van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), voortvloeiend uit een overeenkomst
van geldlening, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
Kasals B.V. een vordering op de Vennootschap heeft ten bedrage van
dertigduizend euro (€ 30.000,00), voortvloeiend uit mondeling overeenkomst
van geldlening;
AASIF een vordering op de Vennootschap heeft ten bedrage van eenhonderd
zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00), voortvloeiend uit een
overeenkomst van geldlening, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
Stichting Business4Impact een vordering op de Vennootschap heeft ten bedrage
van driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 355.000,00), voortvloeiend uit
overeenkomst van geldlening, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht,
hierna: “(de) Vorderingen”;
h. de Vennootschap en de Aandeelhouders hierbij de uitgifte van de Aandelen
onder de hierna te melden bepalingen tot stand wensen te brengen.
Uitgifte
Artikel 1
De Vennootschap geeft hierbij uit aan:
a. ICCO: vierhonderdeenenzeventig (471) gewone aandelen, genummerd 10.001
tot en met 10.471;
b. Kasals B.V.: eenenzeventig (71) gewone aandelen, genummerd 10.472 tot en
met 10.542;
c. AASIF: vierhonderdeenenveertig (441) gewone aandelen, genummerd 10.543
tot en met 10.983;
d. Stichting Business4Impact: zevenhonderdtweeëntachtig (782) gewone aandelen,
genummerd 10.984 tot en met 11.765;
hierna: “(de) Aandelen” die van de Vennootschap aanvaarden, de Aandelen, zulks
onder de in deze akte opgenomen bepalingen.
Rechten en plichten verbonden aan de aandelen
Artikel 2
A. Winstrechten
Aan elk uitgegeven Aandeel is winstrecht verbonden conform de wettelijke regeling
in artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek.
B. Stemrechten
Aan elk uitgegeven Aandeel is stemrecht verbonden conform de wettelijke regeling
in artikel 2:228 Burgerlijk Wetboek.
C. Verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard
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als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek
Aan het aandeelhouderschap van de Aandelen zijn geen verplichtingen van
verbintenisrechtelijke aard verbonden.
D. Eisen verbonden aan het aandeelhouderschap als bedoeld
in artikel 2:192 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek
Blijkens de Statuten zijn aan het aandeelhouderschap van de Aandelen eisen
verbonden.
E. Overige bijzondere rechten en verplichtingen verbonden aan de Aandelen
Aan het aandeelhouderschap van de Aandelen zijn geen bijzondere rechten en
verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.
Storting
Artikel 3
1. De totale overeengekomen stortingsplicht met betrekking tot de Aandelen:
a. die worden verkregen door ICCO bedraagt tweehonderdduizend euro
(€ 200.000,00);
b. die worden verkregen door Kasals B.V. bedraagt dertigduizend euro
(€ 30.000,00);
c. die worden verkregen door AASIF bedraagt eenhonderd
zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00);
d. die worden verkregen door Stichting Business4Impact bedraagt
driehonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 332.500,00),
hierna: “(de) Stortingsplicht”.
2. De Vennootschap is met de Aandeelhouders overeengekomen dat de
Aandeelhouders voldoen aan de Stortingsplicht door verrekening van de
Vorderingen met de Stortingsplicht welke verrekening hierbij tot stand komt.
3. De Vennootschap verleent hierbij kwijting aan de Aandeelhouders voor het
volledig voldoen aan de Stortingsplicht.
4. De Aandeelhouders en de Vennootschap zijn overeengekomen dat het verschil
tussen het bedrag van de Stortingsplicht en het totale nominale bedrag van de
Aandelen wordt aangemerkt als agio en door de Vennootschap zal worden
bijgeschreven op de algemene agioreserve.
Garanties
Artikel 4
De Vennootschap garandeert jegens de Aandeelhouders dat het navolgende per
vandaag juist is:
a. het gehele geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van de Vennootschap
bestaat tot het tijdstip van de onderhavige uitgifte uit tienduizend (10.000)
gewone aandelen en drie (3) cumulatief preferente, elk met een nominale waarde
van een tienduizendste euro (€ 0,0001);
b. blijkens de statuten van de Vennootschap heeft de Vennootschap geen
maatschappelijk kapitaal;
c. het besluit tot uitgifte is met inachtneming van de wettelijke en statutaire
bepalingen daaromtrent tot stand gekomen;
d. het aandeelhoudersregister is volledig bijgewerkt.
Toetreding tot aandeelhoudersovereenkomst
Artikel 5
Stichting Business4Impact treedt hierbij toe tot de aandeelhoudersovereenkomst
waarbij alle aandeelhouders van de Vennootschap partij zijn en waarvan een kopie
aan deze akte is gehecht.
Geschillenregeling
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Artikel 6
Tenzij de statuten of aandeelhoudersovereenkomst van de Vennootschap anders
bepaalt, zullen alle geschillen die uit onderhavige uitgifte voortkomen of daarmee
verband houden exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen.
Aantekening in aandeelhoudersregister
Artikel 7
Tenslotte heeft de Vennootschap verklaard van bovengemelde uitgifte aantekening te
zullen doen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.
WAARVAN AKTE is verleden te Bergen op Zoom, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is
aan deze persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de
akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte voorlezing en te zijn
gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij notaris.
Volgen handtekeningen.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
(w.g.) mr. K.S. Haanstra
Ondergetekende, mr. Karen Sigrid Haanstra, waarnemer van mr. Peter Ignatius
Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom,
verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de
inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

VAN DOORNE N.V.

TB/MZl60014740
WAAR NEDERLAND B.V.

STATUTENWIJZIGING

Op twee september tweeduizend vijftien verschijnt voor mij, mr. Daan ter Braak, notaris te
Amsterdam: ----------------------------------------------------------------------------------------de heer Albertus Petrus Clement, geboren te Bergen op Zoom op vierentwintig april
negentienhonderd negenenzestig, wonende Yersekeroord 18, 4617 NK Bergen op Zoom,
houder van een geldig paspoort, met nummer: NS6H5H390, te dezen handelend als
zelfstandig bevoegd bestuurder van Social Business Group B.v., een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Bergen op Zoom en kantoorhoudende
te Yersekeroord 18 te 4617 NK Bergen op Zoom, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandelonder nummer 60171049. -----------------------------------------De verschenen persoon verklaart dat: ------------------------------------------------------------de algemene vergadering van Waar Nederland B.V., een besloten vennootschap met
beperkte

aansprakelijkheid,

statutair

gevestigd

te

Bergen

op

Zoom

en

kantoorhoudende te Yersekeroord 18, 4617 NK Bergen op Zoom, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandelonder
"Vennootschap"),

nummer 60171715 (de

op twee september tweeduizend vijftien heeft besloten (i) de

statuten van de Vennootschap te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen
deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit het aandeelhoudersbesluit, dat aan deze
akte wordt gehecht als Bijlage; -----------------------------------------------------------de statuten van de Vennootschap zijn laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging,
verleden op vijftien juli tweeduizend vijftien voor een waarnemer van mr. F.R.J.
Wassink, notaris in Epe, in diens hoedanigheid van waarnemer van de vacante
standplaats van mr. G. Vermeulen, voorheen notaris te Epe. --------------------------Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het aandeelhoudersbesluit tot
statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de
Vennootschap bij deze te wijzigen als volgt: ------------------------------------------------------tiOOFDSTUt(

I. ------------------------------------------------------------------------------------

Begripsbepalingen.

1. --------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel

1.

-------------------------------------------------------------------------------

In de statuten wordt verstaan onder: -------------------------------------------------------a.
b.

Aandeelhouders: de houders van aandelen; ---------------------------------------Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in
artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants
samenwerken; ------------------------------------------------------------------------

c.
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Algemene

Vergadering: (i)

het

orgaan

en

(ii)

de

bijeenkomst van

Vergadergerechtigden;
d.

Bestuur:

---------------------------------------------------------------

het bestuur

van de Vennootschap,

bestaande

uit één of meer

bestuurders; -------------------------------------------------------------------------e.

BW: Burgerlijk Wetboek;

f.

Jaarrekening:

de enkelvoudige

winst- en verliesrekening
indien de Vennootschap
g.

Overeenkomst:

-----------------------------------------------------------jaarrekening

die bestaat uit de balans en de

met de toelichting en de geconsolideerde
een geconsolideerde

jaarrekening opstelt; -------------

de participatie- en aandeelhoudersovereenkomst

tot de Vennootschap,

als overeengekomen

jaarrekening
met betrekking

op twee september tweeduizend

vijftien (zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld, vernieuwd, herschreven
of vervangen is); --------------------------------------------------------------------h.

schriftelijk:

per post, per telefax,

communicatiemiddel,

waarmee

leesbaar en reproduceerbaar
i.

per e-mail, of via enig ander elektronisch

het mogelijk is een bericht te verzenden

dat

is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; ----------

Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Waar
Nederland B.V. waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte; -------------

j.

Vergadergerechtigden:

(i)

Aandeelhouders

en

(ii)

vruchtgebruikers

en

pandhouders van aandelen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 3
2.

of 4 stemrecht toekomt. ------------------------------------------------------------Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip

3.

woord in en omgekeerd. -------------------------------------------------------------------Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het

of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of

mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---HOOFDSTUK II. ------------------------------------------------------------------------------------

Naam. Zetel. Doel. --------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. Naam en zetel. -------------------------------------------------------------------------1.

De Vennootschap draagt de naam: --------------------------------------------------------------Waar Nederland B.V. -----------------------------------------------------------------------

2.

Zij heeft haar zetel te Bergen op Zoom. Zij kan elders, ook buiten Nederland,
vestigingen hebben. ----------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3. Doel. ------------------------------------------------------------------------------------1.

De Vennootschap heeft ten doel: ----------------------------------------------------------a.
het tegen betaling van vergoeding ter beschikking stellen van intellectuele en
materiële eigendomsrechten, waaronder begrepen winkelconcepten met de
b.

daaraan verbonden handelsnaam; -------------------------------------------------het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het
toezicht houden op, het exploiteren van en het promoten van ondernemingen,
vennootschappen en andere rechtspersonen; --------------------------------------

c.

het in voorkomende gevallen ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een
ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze
gesloten arbeidsovereenkomst,verrichten van arbeid; ------------------------------

d.
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het financieren van ondernemingen,vennootschappen en andere rechtspersonen;
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e.

het lenen, uitlenen

en bijeenbrengen

uitgeven van obligaties, schuldbrieven

van gelden daaronder

begrepen,

of andere waardepapieren,

het

alsmede het

aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; ------------------------f.

het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen,
vennootschappen

en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een

groep is verbonden en aan derden; -------------------------------------------------g.

het verstrekken

van garanties,

het verbinden

bezwaren van activa van de Vennootschap
vennootschappen

van de Vennootschap

en het

ten behoeve van ondernemingen,

en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een

groep is verbonden en ten behoeve van derden; -----------------------------------h.

het verkrijgen,
vervreemden
alsmede

bezwaren,

beheren,

(ver-)huren,

exploiteren,

van (on)roerende zaken, registergoederen

het

exploiteren,

administreren

en

financieren

en

en vermogenswaarden

uitoefenen

(on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden

van

alle

aan

die

verbonden rechten

en plichten; --------------------------------------------------------------------------i.

het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know
how en andere industriële eigendomsrechten; en -----------------------------------

j.

het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

en al hetgeen met vorenstaande

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles

in de ruimste zin van het woord. ----------------------------------------------------------2.

Het doel van de Vennootschap

omvat tevens het bevorderen en behartigen van de

belangen van de groep waarvan de Vennootschap

deel uit maakt. ---------------------

HOOFDSTUK III. ----------------------------------------------------------------------------------Kapitaal. Register van aandeelhouders.
Artikel 4. Kapitaal.

1.

--------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in één of meer gewone aandelen met
een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk en/of één of meer cumulatief
preferente aandelen met een nominale waarde van één/honderdste eurocent

2.

(E U RO, 000 1 ) el k. ------------------------------------------------------------------------------------Alle aandelen luiden op naam. Alle gewone aandelen zijn doorlopend genummerd
vanaf 1 en alle cumulatief preferente aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf
CP1 . Aandeel bewijzen worden niet uitgegeven. ------------------------------------------------

3.

Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en
anders

4.

dan

voor

rekening

van

de

Vennootschap

of

een

van

haar

dochtermaatscha p p ijen . ----------------------------------------------------------------------------Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en Aandeelhouders worden
daaronder verstaan, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 1 genoemde soorten
aandelen en de houders van die aandelen. -----------------------------------------------------

5.

Er wordt voor elke soort van de in lid 1 genoemde aandelen een aparte agioreserve
gehouden ten behoeve van de houder(s) van de betreffende soort aandelen. Voorts
kunnen er aparte agioreserves worden aangehouden ten behoeve van de houder(s)
van aandelen met een bepaalde aanduiding. ---------------------------------------------------

Artikel 5. Register van aandeelhouders. Kwaliteitseis.
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1.

Iedere Aandeelhouder,
de Vennootschap

vruchtgebruiker

en pandhouder van aandelen is verplicht aan

zijn (e-mail)adres op te geven. ----------------------------------------------

Het Bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle

2.

Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de
aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het
op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en (email)adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op
aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben
verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan
de aandelen verbonden rechten hen toekomen. ----------------------------------------------Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het

3.

register worden getekend door een bestuurder. -----------------------------------------------Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker en

4.

een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht
op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht,
dan vermeldt het uittreksel aan wie het aan dat aandeel verbonden stemrecht en/of
het aan dat aandeel verbonden vergaderrecht toekomt. ---------- .. --------------------------5.

Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de

6.

Vergadergerechtigde n. ------------------------------------------------------------------------------Indien en voor zover er twee (2) of meer Aandeelhouders zijn, kunnen slechts
(rechts)personen die toetreden of toegetreden zijn tot de Overeenkomst en ten
aanzien van wie de Overeenkomst niet is beëindigd, Aandeelhouder zijn of worden. --

HOOFDSTUK

IV. -----------------------------------------------------------------------------------

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.

---------------------------------------------------------

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. --------------------------------------------Voorwaarden

van uitgifte. ------------------------------------------------------------------------

1.

Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering

2.

geschieden. --------------------------------------------------------------------------------Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden
van uitgifte bepaald. ------------------------------------------------------------------------

Artikel 7. Voorkeursrecht.

1.

------------------------------------------------------------------------

Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone
aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. De Aandeelhouders
hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van cumulatief preferente aandelen. ----------

2.

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. ----------------------------------------

3.

Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van
rechten tot het nemen van gewone aandelen, maar is niet van toepassing op het
uitgeven van gewone aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht
tot het nemen van gewone aandelen uitoefent. -------------------------------------------

Artikel 8. Storting op aandelen.

1.
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Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De
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verkrijger van aandelen bij uitgifte kan met de Vennootschap

overeenkomen

dat het

nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van
een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap
2.

het zal hebben opgevraagd.

-------------

Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng
is overeengekomen.

Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale

bedrag van de aandelen
Vennootschap.
nominale

luidt kan slechts geschieden

Voor een storting

bedrag van de aandelen

met toestemming

in een andere geldeenheid

van de

dan die waarin

Europese Centrale Bank gehanteerde verkoopkoers van de andere geldeenheid.
3.

het

luidt, geldt de op de dag van storting door de

Voor een storting op een aandeel anders dan in geld, is voorafgaande

----

goedkeuring

van de Algemene Vergadering vereist. ---------------------------------------------------Artikel 9. Verkrijging eigen aandelen.

----------------------------------------------------------

1.

Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen door de Vennootschap in haar

2.

e ig e n kap itaaI. ----------------------------------------------------------------------------------------De Vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het
dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte aandelen in haar kapitaal of
certificaten daarvan verkrijgen. ---------------------------------------------------------------------

3.

Voor

een

aandeel

dat

toebehoort

aan

de

Vennootschap

of

aan

een

dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.
4.

Bij de vaststelling

in

hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet
bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----------------------------------Artikel 10. Wijze van uitgifte en levering van aandelen.

1.

-------------------------------------

Voor de uitgifte en levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop
is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die in

2.

Nederland gevestigd is. -----------------------------------------------------------------------------De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede
van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de
Vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de levering heeft erkend of
de akte van levering aan haar is betekend, overeenkomstig het hieromtrent in de wet
bepaalde. -----------------------------------------------------------------------------------------------

tiC>C>F[)l)l"lJtcV. ----------------------------------------------------------------------------------tcapitaalvermindering. Beperkte rechten.
Artikel 11. tcapitaalvermindering.

1.

-----------------------------------------------------_

De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal
door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging
te verminderen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het
dienaangaande in de wet bepaalde. --------------------------------------------------------------

2.

Een besluit tot intrekking van aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij
de certificaten houdt, mag worden genomen zonder de instemming van de houder van
de betreffende aandelen of certificaten. In andere gevallen kan slechts tot intrekking
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worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.
3.

Vermindering

van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling

ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid
van een zelfde soort geschieden.

en zonder

op alle aandelen

Van het vereiste van evenredigheid

afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

4.

--------------------

mag worden

--------------------------

Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op
aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 BW van overeenkomstige
toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel
2:208 lid 4 BW is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de
reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. ------------

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. --------------------------------------1.

Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. Voor de
vestiging van een recht van vruchtgebruik of pandrecht is de voorafgaande
goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist. ------------------------------------------

2.

De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van
vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. ---------------------------------------------------------

3.

In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker,
indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien
schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen. ------

4.

In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien
dat, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is
bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de pandhouder is

5.

overeengekomen. ------------------------------------------------------------------------------------In afwijking van het bepaalde in artikel 1 sub g wordt in lid 3 en lid 4 van dit artikel
onder 'schriftelijk' verstaan: bij overeenkomst of akte. -----------------------------------------

6.

Op de in lid 3 en lid 4 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst of akte zijn
artikel 2: 196a BW en artikel 2: 196b BW van overeenkomstige toepassing. --------------

HOOFDSTUK VI. --.--------------------------------------------------------------------------------Blokkeringsregeling. ----------------------------.-------------------------------------------------Artikel 13. -----------------------------------------------------------------------------------------1.
Een overdracht van aandelen kan slechts geschieden met inachtneming van het
bepaalde in deze blokkeringsregeling. ---------------------------------------------------2.

Aandelen kunnen slechts worden overgedragen, indien de Algemene Vergadering
goedkeuring heeft verleend aan de overdracht van de betreffende aandelen en de
overdracht plaatsvindt binnen drie (3) maanden daarna. Deze goedkeuring is niet
vereist in het geval de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn
aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. ----------------------------------

3.

Aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan een andere Aandeelhouder of
aan een derde die door het ondertekenen van een akte van toetreding heeft verklaard

4.

partij te zullen worden bij de Overeenkomst. ---------------------------------------------De Aandeelhouder die tot overdracht van zijn aandelen wenst over te gaan (de
"Verzoeker") stelt het Bestuur en de overige Aandeelhouders daarvan onverwijld
schriftelijk in kennis, onder opgave van het aantalover te dragen aandelen en van de
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persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
5.

Het Bestuur

is verplicht

een Algemene

Vergadering

------------------------------

bijeen te roepen en te doen

houden binnen zes (6) weken na ontvangst van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

6.

---

Indien:
a.

niet binnen de in lid 5 gemelde termijn de Algemene Vergadering is

b.

gehouden; -----------------------------------------------------------------------in de Algemene Vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen
besluit is genomen; --------------------------------------------------------------

c.

bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de Algemene Vergadering
gelijktijdig met de weigering aan de Verzoeker opgave doet van een of meer
gegadigden die bereid zijn al de Aandelen waarop het verzoek tot
goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen, --------------

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a. gemelde
geval op de dag waarop de Algemene Vergadering uiterlijk had moeten worden
7.

gehouden. ----------------------------------------------------------------------------------Tenzij tussen de Verzoeker en de door de Algemene Vergadering aangewezen en
door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt
overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een
onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door
het Nederlandse Instituut voor Registered Valuators. De bedoelde deskundige is
gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het
verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling

8.

dienstig is. ----------------------------------------------------------------------------------De Verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken totdat een maand is verstreken
nadat vorenbedoelde prijsvaststelling schriftelijk aan hem is medegedeeld. ------------

9.

De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: --------------------------------(i)

de Verzoeker indien deze zich terugtrekt; --------------------------------------

(ii)

de Verzoeker voor de helft en de gegadigde(n) voor de andere helft indien
de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat
iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door
hem gekochte aandelen. --------------------------------------------------------

HOOFDSTUK VII. ----------------------------------------------------------------------------------

l3estuur. -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel14. Bestuur. -------------------------------------------------------------------------------1.

Het Bestuur wordt gevormd door één of meer bestuurders. -------------------------------

2.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. ------------

Artikel15. l3enoeming. Schorsing en ontslag. ------------------------------------------------1.

Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene
Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. ----------------------

2.

Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer
duren dan drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze
termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de
schorsing. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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3.

De Algemene Vergadering

stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden

van

iedere bestuurder vast. -----------------------------------------------------------------------------Artikel 16. Taken en bevoegdheden

van het Bestuur.

-----------------------------------------

1.

Behoudens de beperkingen volgens deze statuten en de wet is het Bestuur belast met

2.

het besturen van de Vennootschap. -------------------------------------------------------------Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de
Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -------------------------------------

3.

Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een bestuurder

4.

meer in het bijzonder is belast. --------------------------------------------------------------------Het Bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene
Vergadering. Het Bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in
strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden
o n d erne m i ng. ------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel17. Bestuursvergadering.

Besluitvorming Bestuur.

-----------------------------------

1.

Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt. -----------------------------

2.

In een bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één
(1) stem. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer
hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de Algemene Vergadering. ------------------------------------------------------

4.

Het Bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent

5.

besluitvormi ng va n het Bestuur. -------------------------------------------------------------------Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor niet meer dan één andere bestuurder

6.

als gevol m achtigde optreden. ---------------------------------------------------------------------Het Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering
deelnemen elkaar kunnen verstaan. -------------------------------------------------------

7.

Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits die
bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan
verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -------------------------------

8.

Het Bestuur kan tevens een besluit schriftelijk nemen zonder een vergadering bijeen
te roepen, mits alle bestuurders geraadpleegd zijn en geen van de bestuurders
schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen deze wijze van besluitvorming. ---------------

Artikel 18. Vertegenwoordiging.

1.

Procuratiehouders.

------------------------------------------

Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder zelfstandig handelend. ----

2.

Het

Bestuur

kan

aan

een

of

meer

personen

algemene

of

beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. De7e persenen kunnen de Vennootschap
vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid. --------------------------
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3.

Het Bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen.

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur. -----------------------------------1.

De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar
voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk
omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld. --------

2.

Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet aan. -------------

Artikel 20. Ontstentenis. Belet. ------------------------------------------------------------------Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende
bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de Vennootschap
belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de
persoon die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur
van de Vennootschap belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de maatregelen om
een definitieve voorziening te doen treffen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval
de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens
schorsi ng, verm issing of la ngdu rige ziekte. -------------------------------------------------------------HOOFDSTUK VIII. --------------------------------------------------------------------------------Jaarrekening. Winst. -----------------------------------------------------------------------------Artikel 21. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant. ----------------------------------1.

Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------------

2.

Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de Algemene Vergadering op
grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een Jaarrekening op en
legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de
Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag ter inzage
voor de Vergadergerechtigden, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de

3.

Vennootschap geldt. -----------------------------------------------------------------------.De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt

de

ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden
melding gemaakt. --------------------------------------------------------------------------Indien in de Jaarrekening een voorstel tot uitkering van de winst wordt gedaan door

4.

het Bestuur, dan heeft dit voorstel als goedkeuring te gelden als bedoeld in artikel 23
lid 7. ----------------------------------------------------------------------------------------De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant

5.

de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. ------------------------------Artikel 22. Vaststelling Jaarrekening. Décharge. Openbaarmaking. ------------------------1.

De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. Vaststelling van de
Jaarrekening strekt niet tot décharge van een bestuurder. De Algemene Vergadering
kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een bestuurder. ---------------------

2.

Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt
ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van
de Jaarrekening, mits alle Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om
kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling
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hebben ingestemd. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, strekt de in de
vorige

zin

bestuurders.

3.

bedoelde

vaststelling

tevens

tot

verlening

van

décharge

aan

de

---------------------------------------------------------------------------------

De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar Jaarrekening binnen acht
(8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing
is. --------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 23. Winst. Reserves.

----------------------------------------------------------------------

1.

De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de

2.

vaststelling van de Jaarrekening is bepaald. ---------------------------------------------------De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de winst voor
zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de
statuten moeten worden aangehouden. ----------------------------------------------------------

3.

Voor zover het kapitaal van de Vennootschap uit cumulatief preferente aandelen
bestaat, wordt allereerst, uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald,
zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd tien procent (10%) over
het totaal op deze cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag (bestaande uit de
nominale waarde en het als agio op die aandelen gestorte bedrag). Indien de winst in
enig jaar de in de vorige zin bedoelde uitkering niet of niet volledig toelaat, wordt aan
de houder(s) van cumulatief preferente aandelen het tekort ten laste van de winst van

4.

d e volge n d e ja ren u itgek ee rd . ---------------------------------------------------------------------De na toepassing van lid 3 overblijvende winst staat ter beschikking van de Algemene
Vergadering, met dien verstande dat op de cumulatief preferente aandelen geen
verdere u itkering zal geschieden. ------------------------------------------------------------------

5.

De Algemene Vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van
reserves, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en het dienaangaande in de
wet bepaalde. ------------------------------------------------------------------------------------------

6.

De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met
inachtneming van het bepaalde in dit artikel en het dienaangaande in de wet

7.

bepaalde. ----------------------------------------------------------------------------------------------Met inachtneming van artikel 21 lid 4 heeft een besluit van de Algemene Vergadering
tot uitkering als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel geen gevolgen zolang
het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. --------------------------------------------------

8.

Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring als bedoeld in lid 7 van dit artikel indien
het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet
zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. ------------

9.

De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van
vijf (5) jaa r. ----------------------------------------------------------------------------------------------

HOOFDSTUK IX. ----------------------------------------------------------------------------------Algemene Vergaderingen.

------------------------------------------------------------------------

Artikel 24. ------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste
eenmaalovereenkomstig artikel 22 lid 2 of artikel 27 besloten. ------------------------------------Artikel 25. Oproeping. Plaats van de vergadering. ---------------------------------------------

1481536

10

1.

Vergadergerechtigden

worden tot de Algemene

Vergadering

Bestuur, een bestuurder of één of meer Aandeelhouders
minste twintig

procent

(20%) van het geplaatste

opgeroepen

door het

die alleen of tezamen ten

kapitaal

houdt of houden,

met

gelijktijdige mededeling van deze oproeping aan het Bestuur. -----------------------------2.

De

oproeping

tot

oproepingsbrieven

een

Algemene

Vergadering

instemt,

reproduceerbaar
Vennootschap

door

een

bericht

aan

langs

elektronische

het adres

dat

weg

door

4.

Omtrent onderwerpen
met inachtneming
tenzij

De oproeping

zoals deze

toegezonden

hem

voor

leesbaar

dit doel

en

aan

de

-------------------------------------

waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd

van de voor oproeping
alle

gestelde termijn, kan niet wettig worden

Vergadergerechtigden

over die onderwerpen

de besluitvorming
5.

van

is bekend gemaakt. ----------------------------------------------------------------

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

besluitvorming

middel

of, indien de Vergadergerechtigde

3.

besloten,

door

gericht aan de adressen van de Vergadergerechtigden,

zijn vermeld in het register van aandeelhouders
hiermee

geschiedt

ermee

hebben

ingestemd

dat

de

plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan

in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. --------------

geschiedt

niet later dan op de achtste

(8e) dag voor die van de

Algemene Vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad,
dan

kunnen

geen

wettige

besluiten

worden

genomen,

tenzij

alle

Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en
alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om
6.

advies uit te brengen. -------------------------------------------------------------------------------De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
Vennootschap statutair is gevestigd of in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. ------------

7.

Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle
Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en alle
bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om
advies u it te brenge n. --------------------------------------------------------------------------------

Artikel 26. Bijwonen vergadering.

1.

Besluitvorming in Algemene Vergadering.

--------------

Iedere Vergadergerechtigde heeft het recht om, in persoon of bij schriftelijk
gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te

2.

voeren. -------------------------------------------------------------------------------------------------Iedere Vergadergerechtigde met stemrecht is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk

3.

Vergad ering. ------------------------------------------------------------------------------------------Indien het Bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere

gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Algemene

Vergadergerechtigde bevoegd op een door het Bestuur te bepalen wijze en
voorwaarden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen,
daarin het woord te voeren, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem
het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige
zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
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vergadering,

kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht

toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het Bestuur aan het gebruik van het
elektronische

communicatiemiddel

gestelde

voorwaarden

worden

bij de oproeping

bekend gemaakt. -------------------------------------------------------------------------------------4.

Het Bestuur kan bepalen dat een Vergadergerechtigde
door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande

met stemrecht

binnen een

aan de Algemene Vergadering,

die niet eerder kan aanvangen dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering,
via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel
uitbrengen. Stemmen

die worden

uitgebracht

vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld

in overeenstemming

zijn stem kan
met het in de

met stemmen die ten tijde van de Algemene

Vergaderi ng worden u itge bracht. -----------------------------------------------------------------5.

Iedere

Vergadergerechtigde

Vergadering

of

bijwoont, moet de presentielijst

welke Vergadergerechtigden
elektronisch

diens

vertegenwoordiger

de

Algemene

tekenen. Tevens stelt de voorzitter vast

of vertegenwoordigers

communicatiemiddel,

die

daarvan, door middel van een

aan de Algemene

Vergadering

deelnemen

en/of

h u n ste m recht uitoefene n. --------------------------------------------------------------------------6.

In de Algemene Vergadering

geeft ieder gewoon aandeel recht op het uitbrengen van

één (1) stem, onverminderd
aandelen

geven

geen

het bepaalde

in artikel 9 lid 3. Cumulatief

recht op het uitbrengen

van een stem

preferente

in de Algemene

Ve rga d eri ng. ------------------------------------------------------------------------------------------7.

Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. ---------

8.

Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. -------------------------------------------------

9.

Besluiten van de Algemene Vergadering
volgende

zaken,

betrekking hebbende op één of meer van de

kunnen slechts worden genomen

met een meerderheid

van ten

minste éénentachtig procent (81 %) van de uitgebrachte stemmen: -----------------------a.
b.
c.

wijziging van de statuten van de Vennootschap;

---------------------------------------

uitgifte van aandelen

in het kapitaal van de Vennootschap

van voorkeursrechten

of andere rechten met betrekking tot zulke aandelen; ----

uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht
kapitaal van de Vennootschap;

en het toekennen

bij uitgifte van aandelen in het

------------------------------------------------------------

d.

(juridische) fusie en/of (juridische) splitsing van de Vennootschap;

e.

ontbinding en/of liquidatie van de Vennootschap
het Bestuur tot het doen van een faillietverklaring;

----------------

en het geven van opdracht aan
-------------------------------------

f.

bestemming van de winst en uitkering van dividend; ----------------------------------

g.

vaststelling van de Jaarrekening;

h.

benoeming en/of ontslag van de Accountant;

i.

goedkeuring

----------------------------------------------------------------------------------------------------

van de overdracht van aandelen overeenkomstig

het bepaalde in

artikel 13; en -----------------------------------------------------------------------------------j.

besluiten die overeenkomstig

het bepaalde in artikel 17 lid 3 door de Algemene

Vergaderi ng worden genom en. -----------------------------------------------------------10.

De Algemene
voorzitterschap
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benoemt zelf haar voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het

waargenomen

door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in
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leeftijd oudste ter vergadering

aanwezige

persoon. De voorzitter wijst de secretaris

aan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------11.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van
de stemgerechtigde

aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en

ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. ----------------------12.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

13.

Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

14.

De bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen
zodanig in de Algemene Vergaderingen

Artikel 27. Besluitvorming
1.

Besluiten

De instemming

weg plaatsvinden.
schriftelijkheid

bij te wonen en hebben als

------------------------------------------------

Vergadering

genomen, mits alle Vergadergerechtigden
ingestemd.

--------------------------

een raadgevende stem. --------------------------

buiten vergadering.

van de Algemene

-------------------------------------------

kunnen ook buiten vergadering

worden

met deze wijze van besluitvorming

hebben

met de wijze van besluitvorming

kan langs elektronische

De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van

van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het besluit

onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders
vastgelegd.
2.

----------------------------------------------------------------------------------

De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in lid 1 van dit
artikel in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

3.

stemt schriftelijk is

Het Bestuur

houdt van de aldus genomen

Aandeelhouders

besluiten

----------------------------aantekening.

Ieder van de

is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 van dit artikel

genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden
gebracht. De aantekeningen
de Vergadergerechtigden.

liggen ten kantore van de Vennootschap

Aan ieder van hen wordt desgevraagd

uittreksel van deze aantekeningen

ter inzage van

een afschrift of een

verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----------

HOOFDSTUK X. ----------------------------------------------------------------------------------Fusie. Splitsing.

Omzetting.

Artikel 28. Besluiten

Statutenwijziging.

en voorstellen.

tot wijziging

Vereffening.

-------------------

-------------------------------------------------------------

Wanneer aan de Algemene Vergadering
omzetting,

Ontbinding.

een voorstel tot juridische

van deze statuten

of tot ontbinding

fusie of splitsing, tot

van de Vennootschap

wordt

gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld, en
moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin
de voorgedragen

wijziging woordelijk is opgenomen,

inzage worden gelegd voor Vergadergerechtigden
Artikel 29. Vereffening.
1.

tot de afloop van de vergadering.

ter

-----------

---------------------------------------------------------------------------

Indien de Vennootschap
Vergadering,

ten kantore van de Vennootschap

wordt ontbonden

treden ter vereffening

bestuurders als vereffenaars

ingevolge een besluit van de Algemene

van het vermogen

van de Vennootschap

op, tenzij de Algemene Vergadering

de

besluit een andere

vereffenaar aan te wijzen. --------------------------------------------------------------------------2.

Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. ------------

3.

In geval van ontbinding van de Vennootschap wordt hetgeen dat na VOldoening van de
schulden en kosten overblijft, als volgt uitgekeerd: -----------------------------------------------

a.
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aandelen, zal eerst aan de houder(s) van cumulatief preferente aandelen worden
uitgekeerd: (i) het totale bedrag dat op deze aandelen is gestort (bestaande uit de
nominale waarde en de agio op de cumulatief preferente aandelen) en (ii) het
totaal van de cumulatief preferente dividendreserve, alsmede overige uitstaande
dividendbetalingen op de cumulatief preferente aandelen, naar evenredigheid van
het

nominale

bedrag

van

de door

hen gehouden

cumulatief

preferente

aand el e n; --------------------------------------------------------------------------------------b.

hetgeen

is overgebleven,

aandelen,

wordt

naar evenredigheid

uitgekeerd

aan de houder(s)

van het nominale

van gewone

bedrag van de door hen

gehouden gewone aandel en. ------------------------------------------------------4.

Na

afloop

van

gegevensdragers

de

vereffening

blijven

van de Vennootschap

degene die daartoe door de vereffenaars

de

boeken,

gedurende

bescheiden

en

andere

zeven (7) jaren berusten onder

is aangewezen.

-----------------------------------

Silot akte. ------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. --Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop
een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -------------------------------Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -------(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSiCHRIFT
3 september 2015
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