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Amsterdam,

CIVILENCE

STIC HTI N G AD M I N ISTRATI E KANTOOR ZEPC AM 2021
Dossier 147í í

Op zevenentwintig augustus tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij,

rnr. Martinus van Soest, notaris te Amsterdam
WKarinvanKoerten,gebo aarlemopachtentwintigseptember-

negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres John M. Keynesplein 11 , 1066 EP 

-te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde

ZEPCAM 8.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te -
Delft, met adres Delftechpark 19,2628 XJ Delft, ingeschreven in het handelsregister onder-
nummer 34364857

("Oprichter")
De Oprichter verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende-
statuten vast te stellen:

Artikel 1. Definities
1.1. ln deze statuten wordt verstaan onde

a vennootschap: ZEPCAM 8.V., een besloten vennootschap met beperkte -
aansprakelijkheid, gevestigd te Delft, met adres Delftechpark 19, 2628XJ -
Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34364857.
stichting: de bij deze akte opgerichte stichting
bestuur: het bestuur van de stichting
aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap
aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen.
certificaten: door de stichting toegekende certificaten van aandeleÍ1. 

-
certificaathouder: een houder van een of meer certificaten
administratievoorwaarden: de voorwaarden van de stichting voor het in-
beheer nemen van aandelen, tegen toekenning van certificaten, zoals die -
van tijd tot tijd zullen luiden;

i. schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een gangbaar -
elektronisch of ander communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift
kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende-
zekerheid kan worden vastgesteld

1.2. ln deze statuten omvat het enkelvoud het meervoud en omgekeerd, en elk 

-geslacht omvat het andere geslacht.

Artikel 2. Naam, zetel
2.1. De stichting draagt de naam:

Stichti n g Ad m I n istratiekantoo r ZEP C AM 2021

b.

c.

d.
ê

f.

g.

h.

2'2'DestichtingisgevestigdtegemeenteDelft.
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Artikel 3. Doel

3.1. Het doel van de stichting is het tegen toekenning van de certificaten
eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in het -
kapitaal van de vennootschap, het uitoefenen van alle aan die aandelen
verbonden rechten, zoals het uitoefenen van stemrecht en het innen VêÍt-
dividend en andere uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de -
certificaathouders uit te keren, het aangaan van een

aandeelhoudersovereenkomst met de (mede)aandeelhouders in het kapitaal 

-van de vennootschap alsmede het verrichten van al hetgeen -met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houdt, een en ander met inachtneming-
vandevantoepassingzijndeadministratievoorwaarden'-

3.2. De stichting is bevoegd de met de certificaten corresponderende aandelen te -
vervreemden, mits de opbrengst wordt uitgekeerd aan de certificaathouders,-
waarmee de certificaten komen te vervallen

3.3. De stichting mag de aandelen niet verpanden of anderszins bezwaren
3.4. Houders van certificaten hebben geen vergaderrecht als bedoeld in artikel-

2:227 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 4. Bestuur
4.1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit drie bestuurders
4.2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door d

4.3. ln vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien
4.4. Het bestuur kiest desgewenst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en-

een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen 
-door één persoon worden vervuld

4.5. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd
4.6. lngeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn-

bevoegdheden

4.7. Aan de bestuursleden kan door de vennootschap naast vergoeding van de 

-werkelijke kosten, een beloning worden toegekend voor de te verrichte

vennootschap.

4.8. ln geval van ontstentenis of belet van één of meer bcstuurdcrs is (zijn) de-
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. ln geval Vêfl-
ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de -
Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur
steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval

verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer
dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken

Artikel 5. Einde bestuurslidmaatschap
5.1 . Een bestuurder defungeert:
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door zijn overlijden;

door zijn aftreden;

doorhetverliesvanhetvrijebeheeroVerzijnvermogeni-
door zijn ontslag door de vennootschap
door zijn ontslag door de rechtbank;
tengevolge van een vrijwillig aftreden

Artikel 6. Bestuurstaak en veÉegenwoordigin
6.1. Het bestuuris belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van-

hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met
haar verbonden - onderneming of organisatie

6.2. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk
handelende bestuurders.

6.3. De stichting is evenwel bevoegd slechts aan één bestuurder of aan een derde, -
mits schriftelijk, volmacht te verlenen om haar te vertegenwoordigen

AÉikel 7. Bestuursvergaderingen
7.1. Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar en voorts zo dikwijls een-

bestuurder zulks nodig oordeelt. Het bestuur vergadert (tevens) telkens vóór-
een algemene vergadering van de vennootschap

7.2. Het is een bestuurder niet toegestaan zich door een gevolmachtigde op een 
-bestuursvergadering te doen vertegenwoordigen dan met instemming van de -overige bestuurders

7.3. ledere bestuurder is tot bijeenroeping van een bestuursvergadering bevoegd. -7.4. De oproeping geschiedt schriftelijk en vermeldt de plaats en het tijdstip Vàfl-
aanvang van de vergadering alsmede de agenda. De termijn van oproeping 

-bedraagt ten minste tien - dagen, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend. Geen andere agendapunten dan die welke in de
oproepingsbrief zijn vermeld, kunnen ter vergadering worden behandeld.
Niettemin kunnen, indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn
genomen, geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in -
een bestuursvergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders tegenwoordig
of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel en-
metinachtnemingvanhetbepaaldeinartikel8.

7.5. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Het bestuur wijst uit haar midden -
een voorzitter aan. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een 

-door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in
dezelfde of in de volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke 

-
daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend

7.6. Het bestuur kan buiten vergadering slechts een besluit nemen, indien alle 

-
bestuurders zich schriftelijk (met inbegrip van e-mail met digitale handtekening)
ten gunste van het voorstel hebben verklaard. De bescheiden waaruit van het-

a

b

c

d

e

t.
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nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. -Artikel 8. Besluitvorming
B.í. Ten aanzien van het nemen van besluiten geldt het volgende:

a. het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de 

-

meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 
-vertegenwoordigd is;

b. indien ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, -kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 

-
onderwerpen, mits met - algemene stemmen, ook al zijn de door de 

-
statuten gegeven voorschriften voor het - oproepen en houden van 

-
vergaderingen niet in acht genomen;

c. een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daarto
gevolmachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen; Een bestuurslid -
kan slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden; 

-
d. indien in een vergadering als hiervoor sub a bedoeld het vereiste aantal-

bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan -
twee weken maarniet laterdan vierweken na de eerste vergadering, een -
tweede vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste-
vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten ongeacht -het aa ntal aanwezige of vertegenwoord i ge nde bestuu rslede n.

8.2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle

bestuursleden hun stem schriftelijk (al dan niet elektronisch) voor het voorstel-
hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan.-
Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen 

-antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na

medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd

8.3. leder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één stem
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle -
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebracht
stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter van het bestuur êên-
beslissende stem

8.4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzittcr ccn
schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de 

-stemming - verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten

briefjes.

8.5. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -Degenen - die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het -quorum

8.6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag -
der stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit



-5
CIVILENCE

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats 

-wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde
aanwezigedÍtverlangt.Doordezenieuwestemmingvervallende-
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming

8.7. Het bestuur kan een besluit:
a'totgeheleofgedeeltelijkedecertificeringvandedoordestichting-

geadministreerde aandelen;
b. tot wijziging van de statuten van de stichting;
c. tot wijziging van de voorwaarden waaronder de stichting aandelen

administreert;

d. tot juridische fusie of splitsing van de stichting;
e. tot ontbinding van de stichting;
'Í. tot vervreemding van geadministreerde aandelen,
slechts geldig nemen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of -vertegenwoordigd zijn, met algemene stemmen, zonder dat in het bestuur een -
vacaturebestaat.DehiervoorvermeldebesluitenbehoevenvooÍsde-
goedkeuring van de vennootschap.

8.8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien-
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met-
hetbelangvandestichtingendemethaarverbondenondernemin9of-
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden
genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder 

-schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag -
liggen

Artikel 9. Boekjaar, balans en staat van baten en lasten-
9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap. -9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige -aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en

verplichtingen kunnen worden gekend

9.3. Onverminderd het bij de wet bepaalde, is het bestuur verplicht jaarlijks binnen-
vijf maanden na afloop van een boekjaar een balans en een staat valr batelr en-
lasten van de stichting op te maken over dat boekjaar

9.4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde
bescheiden gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren.

Artikel 10. Vergaderingen van certificaathouders
10.1. Vergaderingen van certificaathouders zullen ten minste één maal per jaar

worden gehouden, voorts zo dikwijls het bestuur zulks nodig oordeelt of indien -
de certificaathouders, vertegenwoordigende een zodanig aantal certificaten als-
overeenkomt met ten minste tien procent (10%) van het in administratie-
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genomen gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, zulks aan-
het bestuur verzoeken. lndien het bestuur aan zodanig verzoek geen gehoor-
geeft zodanig dat de vergadering wordt opgeroepen en gehouden binnen zes -
weken na het verzoek, zijn de verzoekers in dat geval zelf bevoegd de-
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de oproepingsformaliteiten.
ln alle overige gevallen worden de vergaderingen van certificaathouders door-
het bestuur bijeengeroepen.

10.2. De oproeping geschiedt schriftelijk en vermeldt de plaats en het tijdstip vên-
aanvang van de vergadering alsmede de agenda. De termijn van oproeping 

-bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de

vergadering niet meegerekend. Geen andere agendapunten dan die welke in de

oproeping zijn vermeld, kunnen ter vergadering worden behandeld. Niettemin -
kunnen, indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen,
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een

vergadering waarin alle certificaathouders tegenwoordig of vertegenwoordigd -
zijn, onverminderd het bepaalde in lid 9 van dit artikel.

10.3. De vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Van het verhandelde in-
elke vergadering wordt door een door de voorzitter daartoe aangeweze
persoon notulen gehouden, die in dezelfde of de volgende vergadering worden-
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden
ondertekend

10.4. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van een gelijk aantal stemmen als-
voor het onderliggende aandeel in de algemene vergadering van

aandeelhouders van de vennootschap kan worden uitgebracht
10.5. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig

uitgebrachte - stemmen.

10.6.

10.7.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.-
De stemmingen geschieden schriftelijk en zijn geheim. Hiervan kan worden-
afgeweken, mits geen van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen 

-verzet
10.8. Elke certificaathouder heeft de bevoegdheid iemand schriftelijk volmacht te-

geven hem - ter vergadering te vertegenwoordigen en voorzover hij zclf-
stemgerechtigd is, voor hem - stem uit te brengen. De schriftelijke volmacht 

-moet bij de aanvang van de vergadering bij de voorzittervan de vergadering-
worden ingeleverd

10.9. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen, indien alle 

-
certificaathouders zich schriftelijk (met inbegrip van e-mail met digitale
handtekening) ten gunste van het voorstel hebben verklaard. De bescheiden-
waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het

notulenregister bewaard
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Artikel í1. Statutenwijziging en ontbinding
11.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten van de-

stichting, alsmede tot ontblndlng van de stichting
11.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. -

Tot het doen vedijden van die notariële akte is iedere bestuurder afzonderlijk -
bevoegd

11.3. Het besluit tot ontbinding van de stichting kan niet worden genomen zolang de -
stichting - aandelen in administratie heeft. De vereffening geschiedt zodanig dat
de door de stichting ten titel van beheer verworven aandelen worden
overgedragen aan de certificaathouders, waarmede de certificaten zijn
vervallen

11.4. Het bestuur bepaalt voor welk doel een eventueel batig liquidatiesaldo zal-
worden bestemd. Gedurende de wettelijke bewaartermijn blijven de boeken en -
bescheiden van - de stichting berusten onder degene, die daartoe door het 

-bestuur is aangewezen.
Artikel í 2. Slotbepaling
12.1. ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het

bestuur

12.2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenentwintig december 

-

tweeduizend eenentwintig
12.3. lndien zolang het bestuur uit minder dan drie bestuurders bestaat, behoudt het-

bestuur desalniettemin al haar bevoegdheden. De vacature in het bestuur zal zo

snel mogelijk worden vervuld
Volmacht
Van voormelde volmacht blijkt uit één onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht. -
Slotverklaring
Ten slotte verklaarde de comparant dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de 

-
stichting worden benoemd:

A. Joseph Carolus Rietvelt in de functie van Voorzitter;
B. Peter Leo Smits in de functie van Secretaris
s
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend

WAARVAN AKTE
wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop-
aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door 
-mij, notaris, ondertekend

(Volgt ondertekening)
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