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Heden, drie juli tweeduizend veertien,--------------------

verschenen voor mij,-------------------

Mr Egbert Jan Helmig Horst, notaris gevestigd te Hilversum:---------

1. de heer Denis STRANDERS, wonende te 1214 LN Hilversum, Lljsterbeslaan 1, --

geboren te Rotterdam op veertien maart negentienhonderd vijfenzestig, houder van -

rijbewijs, nurnrner 4043098203, afgegeven door de gemeente Hilversum op zesentwintig 

maart tweeduizend acht, gehuwd, te dezen handelend als directeur van besloten --

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: --------------

Stranders Beheer B.V., statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te 3763 LZ 

Soest, Oostergracht 8, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van---

Koophandel onder nurnrner 32082422, --- ··-···-···-·····-··-··· ----------

hierna te noemen: "de Oprichter 1"; ---------------------

2. de heer Paul A
l

bert VON STOCKHAUSEN, wonende te 3991 MK Houten, Laagwater 

12, geboren te Zeist op drieëntwintig november negentienhonderd zevenenzestig, -

houder van rijbewijs, numrner 4721113708, afgegeven door de gemeente Houten op --

dertig juni tweeduizend tien, gehuwd, te dezen handelend als directeur van de besloten -

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ---------------

Mamalu B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3991 MK Houten, · ·

Laagwater 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Karner van Koophandel -

onder nurnrner 30168584, -----------·· 

hierna te noemen: "de Oprichter 2"; --------------------

3. de heer Dennis Marc Alexander SLIER, wonende te 1223 GS Hilversum, Planetenstraat

93, geboren te Amstelveen op twintig december negentienhonderd vijfenzeventig, -

houder van paspoort, nummer NR7KH92P8, afgegeven door de gemeente Hilversum -

op éénendertig maart tweeduizend elf, gehuwd, te dezen handelend als algemeen --

directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: -----

Slinger Management Beheer B.V., statutair gevestigd te Hilversum,-------
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kantoorhoudende te 1223 GS Hilversum, Planetenstraat 93, ingeschreven in het·-------

Handelsregister van de I<Juner van Koophandel onder nummer 32121021, -------··------

hiema te noemen: "de Oprichter 3"; --------------------

4. de heer Rolandus Clemens Theodorus MULLER, wonende te 1113 EJ Diemen, --

Fregat 415, geboren te Amsterdam op vijf oktober negentienhonderd zestig, houder van

paspoort, nummer NWH928506, afgegeven door de gemeente Diemen op zeventien - -

november tweeduizend elf, gehuwd,--------------------

hierna te noemen: "de Oprichter 4"; ----·---------------·--------···--

5. mevrouw Lian VAN OS, wonende te 1335 HG Almere, Pontianakstraat 40, geboren te

Buren op negen februari negentienhonderd vijfentachtig, houdster van paspoort, --

nummer NMRC6DC90, afgegeven door de gemeente Almere op zeven november ·

tweeduizend negen, ongehuwd en geen geregistreerd partner, ---------

hierna te noemen: "de Oprichter 5"; -------------

6. de heer Eric DE WIT, wonende te 4141 DE Leerdam, Vrijheidsstraat 15, geboren te -

Leerdam op zes oktober negentienhonderd drieëntachtig, houder van paspoort, ---·-------

nummer NS8H33L56, afgegeven door de gemeente Leerdam op drie april tweeduizend

twaalf, ongehuwd en geen geregistreerd partner, ---------------

hierna te noemen: "de Oprichter 6"; -------··-------- -------------------------------

7. de heer Igor Olivier WOLBERS, wonende te TN 37377 Signal Mountain (Verenigde -

Staten), 509 Brady Point Road, geboren te Amsterdam op tien januari------

negentienhonderd negenenzeventig, houder van paspoort, nummer NRK5HO0B1, -

afgegeven door de gemeente Utrecht op negentien maart tweeduizend tien, ----

gehuwd, hierna te noemen: "de Oprichter 7". ----------------

De Oprichter 1, de Oprichter 2, de Oprichter 3, de Oprichter 4, de Oprichter 5, de ---

Oprichter 6 en de Oprichter 7 hierna te samen ook te noemen: "de Oprichter". ----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte een besloten ----

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende -------···· 

statuten vast te stellen:--------------------------

Naam en zetel

Artikel 1

·· ·----�-------·- ________ " ______ 

1. De vennootschap draagt de naam: Sparco Holding B.V. -----------

2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Soest. -----------

Doel-----

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:-----------------------

a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen ·· 
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Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertek(,nd door de verschenen personen 
en mij, notaris. "··-·---·--·----- ---�---·-·--·----·------,--'-------------

(Volgt ondertekening door cornp3'1,anten en notaris) 
.i 
'j. 

!UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

/ 
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