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CME / 20214460 

Akte verpanding aandelen Pool Trading Group B.V. 

 

 

 

Vandaag, [**], verscheen voor mij, mr. Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, notaris te 

Arnhem (de "Notaris"): 

[**], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

1. Van Ulden Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Bleskensgraaf, Gemeente 

Molenlanden, kantoorhoudende Kerkstraat 13 te 2971 AK Bleskensgraaf ca, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 83015418 met vermelding RSIN 862692003, hierna te noemen: de 

"Pandgever 1";  

2. J. van den Bout Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Hardinxveld-Giessendam, 

kantoorhoudende Rembrandtstraat 50 te 3372 XN Hardinxveld-Giessendam, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 83015760 met vermelding RSIN 862692301, hierna te noemen: de 

"Pandgever 2";  

3. Van de Pol Investments B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Hardinxveld-Giessendam, 

kantoorhoudende Gieser Wildeman 33 te 3371 NG Hardinxveld-Giessendam, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 83015868 met vermelding RSIN 862692374, hierna te noemen: de 

"Pandgever 3";  

4. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting met statutaire zetel 

te Amsterdam, kantoorhoudende Burgemeester Haspelslaan 172 te 1181 NE 

Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 53177770 met vermelding RSIN 850781322, hierna te noemen: 

de "Pandhouder"; en 

5.  Pool Trading Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met statutaire zetel te Sliedrecht, kantoorhoudende 

Industrieweg 67 te 3361 HJ Sliedrecht, ingeschreven in het handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 83020179 met vermelding RSIN 

862694085, hierna te noemen: de "Vennootschap".  

Pandgever 1, Pandgever 2 en Pandgever 3 hierna gezamenlijk ook te noemen: de 

"Pandgevers" en ieder afzonderlijk een "Pandgever".  

Van de bevoegdheid van de verschenen person blijkt uit vijf (5) onderhandse 

stukken, welke (in kopie) aan deze Akte zijn gehecht (bijlage 1 tot en met bijlage 5).  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: 

OVERWEGENDE: 

(A) deze Akte wordt aangegaan in verband met een prospectus op grond waarvan 

de Vennootschap voor een bedrag van maximaal drie miljoen driehonderd 
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duizend euro (€ 3.300.000,00) aan obligaties uitgeeft, gedateerd [datum] (het 

"Prospectus"), welke Prospectus (in kopie) aan deze Akte is gehecht (bijlage 

6);  

(B) onderdeel van het Prospectus vormt de trustakte tussen de Vennootschap en 

Pandhouder, op grond waarvan Pandhouder de gezamenlijke belangen van de 

beleggers behartigt ten opzichte van de Vennootschap en de Vennootschap 

een parallelle schuld heeft aan Pandhouder (de "Trustakte"), welke Trustakte 

(in kopie) aan deze Akte is gehecht (bijlage 7); 

(C) Pandhouder en Pandgevers zijn overeengekomen dat Pandgevers het 

pandrecht zullen vestigen als voorzien in deze Akte tot zekerheid van de 

betaling en volledige nakoming van de Verzekerde Verbintenis, 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:  

Artikel 1 

Definities en interpretatie 

1.1 In deze Akte hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide woorden en 

uitdrukkingen de daarbij vermelde betekenis: 

 (a) "Aandelen": de Oorspronkelijke Aandelen en eventuele Additionele 

Aandelen;  

 (b) "Aandelen 1": éénhonderdzestienduizend zeshonderdzevenenzestig 

(116.667) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 116.667, elk met 

een nominale waarde van één euro (€ 1,00), in het geplaatst kapitaal van 

de Vennootschap;  

 (c) "Aandelen 2": éénhonderdzestienduizend zeshonderdzevenenzestig 

(116.667) gewone aandelen, genummerd 116.668 tot en met 233.334, 

elk met een nominale waarde van één euro (€ 1,00), in het geplaatst 

kapitaal van de Vennootschap; 

 (d) "Aandelen 3": éénhonderdzestienduizend zeshonderdzevenenzestig 

(116.667) gewone aandelen, genummerd 233.334 tot en met 350.001, 

elk met een nominale waarde van één euro (€ 1,00), in het geplaatst 

kapitaal van de Vennootschap; 

 (e) "Aanvullende Akte": iedere akte zoals bedoeld in artikel 6 van deze 

Akte, waarbij Additionele Aandelen worden verpand; 

 (f) "Additionele Aandelen": alle aandelen in het kapitaal van de 

Vennootschap die een Pandgever zal verkrijgen na het verlijden van 

deze Akte, waaronder begrepen bonusaandelen en claimrechten; 

 (g) "Akte": deze akte van verpanding van aandelen; 

 (h) "BW": het Burgerlijk Wetboek; 

 (i) "Dividenden": alle bestaande en toekomstige rechten van een 

Pandgever verbonden aan de Aandelen waaronder de dividenden, 

uitkeringen en betalingen wegens kapitaalvermindering en liquidatie, al 

dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, in geld, 

aandelen, opties of in welke andere vorm dan ook; 

 (j) "Oorspronkelijke Aandelen": de Aandelen 1, de Aandelen 2 en de 

Aandelen 3, gezamenlijk; 
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 (k) "Opeisingsgrond": een gebeurtenis als beschreven in artikel 10 van de 

Trustakte; 

 (l) "Overige Rechten": alle huidige en toekomstige rechten met betrekking 

tot de Aandelen anders dan de Dividenden, de Stemrechten en de 

Vergaderrechten; 

 (m)  "Statuten": de statuten van de Vennootschap zoals deze momenteel 

luiden en/of, casu quo, zoals deze kunnen worden gewijzigd van tijd tot 

tijd;  

 (n) "Stemrechten": de stemrechten verbonden aan de Aandelen;  

 (o) "Vergaderrechten": de rechten als bedoeld in artikel 2:227 BW; 

 (p) "Uitwinningsgrond": een Opeisingsgrond die voortdurend is, met dien 

verstande dat het tevens een verzuim is zoals bedoeld in 3:248 BW; 

 (q) "Verzekerde Verbintenis": de (parallelle) vordering die Pandhouder 

heeft op de Vennootschap uit hoofde van de Trustakte; 

 (r) "Werkdag": een dag zijnde niet een zaterdag, zondag of erkende 

feestdag. 

1.2  Een verwijzing naar een "Artikel" of een "Partij" is een verwijzing naar een 

artikel in deze Akte respectievelijk een partij bij deze Akte. 

1.3 Gedefinieerde woorden die verwijzen naar enkelvoudige begrippen hebben 

een overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa.  

1.4 Verwijzingen in deze Akte naar Pandhouder, Pandgever en enige andere 

persoon dienen te worden uitgelegd als verwijzingen die mede zijn 

respectievelijk hun toegestane rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene 

titel omvatten. 

Artikel 2 

Overeenkomst tot verpanding, Verzekerde Verbintenis 

2.1 Iedere Pandgever komt met Pandhouder overeen en verbindt zich om, al dan 

niet bij voorbaat, ten gunste en ten behoeve van Pandhouder een pandrecht 

te vestigen op de Aandelen tot zekerheid van de volledige voldoening van de 

Verzekerde Verbintenis.  

2.2 Ieder pandrecht wordt gevestigd tot zekerheid voor de nakoming van de 

Verzekerde Verbintenis. Ieder pandrecht strekt tot zekerheid voor de 

Verzekerde Verbintenis zoals die van tijd tot tijd gewijzigd mocht worden als 

gevolg van enige aanpassing, wijziging, vrijgave of afstand van enige 

voorwaarde van uit hoofde van het Prospectus of enig ander document waarin 

de Verzekerde Verbintenis wordt vastgelegd, gegarandeerd of verzekerd en 

geen van dergelijke wijzigingen zal leiden tot verval van enig pandrecht of zal 

anderszins van invloed zijn op het bestaan en de omvang van enig pandrecht 

en/of de rechten van Pandhouder uit hoofde van deze Akte. 

Artikel 3  

Vestiging van het pandrecht 

3.1 Tot zekerheid van betaling - wanneer opeisbaar - van de Verzekerde 

Verbintenis:  

 a. verpandt de respectieve Pandgever hierbij, al dan niet bij wijze van 
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derdenzekerheid, aan Pandhouder: de Oorspronkelijke Aandelen; 

 b.  verpandt de respectieve Pandgever hierbij, al dan niet bij wijze van 

derdenzekerheid, bij voorbaat aan Pandhouder: de Additionele 

Aandelen; 

 c.  verplichten Pandgevers zich hierbij tegenover Pandhouder de 

Additionele Aandelen onmiddellijk na verkrijging daarvan aan 

Pandhouder te verpanden in een Aanvullende Akte, voor zover deze nog 

niet bij voorbaat zijn verpand, 

 hetgeen Pandhouder hierbij aanvaardt. 

3.2  De verpandingen als bedoeld in artikel 3.1 omvatten uitdrukkelijk ook de 

Dividenden en de Overige Rechten. 

3.3  De verpanding bedoeld in artikel 3.1 onder (c) zal plaatsvinden overeenkomstig 

het in artikel 6 bepaalde. 

Artikel 4 

Garanties en verklaringen 

4.1 Iedere Pandgever garandeert tegenover Pandhouder dat het navolgende juist 

is ten tijde van het passeren van deze Akte en ten tijde van de verpanding van 

Additionele Aandelen: 

 a. de Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, rechtsgeldig opgericht naar Nederlands recht bij akte 

van oprichting verleden op acht juni tweeduizend éénentwintig voor mr. 

J.A.N. Goes, notaris te Molenlanden. Er is geen besluit tot 

statutenwijziging genomen dat nog niet is uitgevoerd; 

 b. de Vennootschap is niet ontbonden en er is ook geen besluit tot 

ontbinding van de Vennootschap genomen of het verzoek daartoe 

ingediend, en er is geen mededeling van de Kamer van Koophandel, als 

bedoeld in 2:19a lid 3 BW ontvangen. De Vennootschap is niet failliet 

verklaard, verkeert niet in surseance van betaling en er zijn daartoe geen 

verzoeken ingediend; 

 c. het aandeelhoudersregister van de Vennootschap is volledig bijgewerkt; 

 d. het gehele geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap bestaat uit 

de Oorspronkelijke Aandelen; alle geplaatste aandelen zijn volgestort; 

door de Vennootschap zijn geen nog niet uitgeoefende rechten tot het 

nemen van aandelen in haar kapitaal verleend; 

 e. dat hij het recht en de bevoegdheid heeft om een pandrecht eerste in 

rang te vestigen op de Aandelen;  

 f. er geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven voor de Aandelen en 

dat gedurende de looptijd van het pandrecht geen certificaten van 

Aandelen zullen worden uitgegeven;  

 g. de Aandelen zijn niet onderworpen aan een ander pandrecht of ander 

zekerheidsrecht, noch kan een dergelijk pandrecht of ander 

zekerheidsrecht worden verlangd, noch rust er een beslag op enig van 

de Aandelen;  

 h. op de Aandelen rusten geen (beperkte) rechten of verplichtingen tot 
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levering aan derden, optierechten of claims uit hoofde van 

overeenkomsten van welke aard dan ook. In het bijzonder garanderen 

Pandgevers niet over de Additionele Aandelen te hebben beschikt;  

 i. de statuten van de Vennootschap bevatten geen beperkingen met 

betrekking tot het recht van Pandgevers om de Aandelen te verpanden 

en/of de Stemrechten over te doen gaan anders dan een goedkeuring 

door de algemene vergadering van de Vennootschap; 

 j. alle besluiten, toestemming en goedkeuringen benodigd voor de 

vestiging van het pandrecht op de Aandelen met deze Akte zijn 

aangenomen of verkregen;  

 k. geen van de Pandgevers is de bevoegdheid om de Aandelen te 

vervreemden ontzegd krachtens artikel 2:22a lid 1 BW; en  

 l. aan geen van de zittende bestuurders van de Vennootschap is een 

bestuursverbod als bedoeld in artikel 106a Faillissementswet opgelegd.  

4.2 Pandgevers verklaren de Oorspronkelijke Aandelen te hebben verkregen 

krachtens uitgifte bij oprichting van de Vennootschap, bij genoemde akte van 

oprichting verleden op acht juni tweeduizend éénentwintig voor mr. J.A.N. 

Goes, notaris te Molenlanden.  

Artikel 5 

Verplichtingen 

 Pandgevers nemen tegenover Pandhouder de navolgende verplichtingen op 

zich: 

 a. Pandgevers zullen op eerste schriftelijk verzoek van Pandhouder alle 

handelingen verrichten en aanvullende stukken opmaken en 

ondertekenen, die Pandhouder op enig moment redelijkerwijs nodig of 

wenselijk vindt voor de nakoming van de verplichtingen uit deze Akte 

door Pandgevers. Ook zullen Pandgevers alle medewerking verlenen om 

Pandhouder in staat te stellen om zijn rechten uit deze Akte uit te 

kunnen oefenen; 

 b. Pandgevers zullen tijdens de duur van het pandrecht op de Aandelen, 

geen handelingen verrichten waarvan te voorzien is dat die leiden of 

kunnen leiden tot een waardevermindering van de Aandelen, met 

uitzondering van handelingen waarvoor Pandhouder zijn voorafgaande 

schriftelijke toestemming heeft verleend. 

Artikel 6 

Additionele verpandingen 

6.1 Steeds wanneer een Pandgever Additionele Aandelen verkrijgt, zal de 

respectieve Pandgever daarvan schriftelijk mededeling doen aan Pandhouder 

en tegelijkertijd, en anders onmiddellijk daarna, op die Additionele Aandelen 

een eerste recht van pand vestigen ten behoeve van Pandhouder, onder 

dezelfde of soortgelijke voorwaarden en bepalingen als in deze Akte vermeld 

of onder zodanige andere voorwaarden en bepalingen als Pandhouder 

redelijkerwijs verlangt. 

6.2  Pandgevers zullen er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat de Additionele 



- 6 - 
Concept de dato 16 november 2021   09:50 

Aandelen, vatbaar zijn voor verpanding en dat de overdraagbaarheid daarvan 

niet bezwaarlijker is dan de overdraagbaarheid van de Oorspronkelijke 

Aandelen. 

Artikel 7 

Stemrechten en Vergaderrechten 

7.1 De Stemrechten en de Vergaderrechten worden hierbij overgedragen aan 

Pandhouder onder de cumulatieve opschortende voorwaarden van:  

 a.  het voordoen van een Opeisingsgrond welke voortdurend is; en 

 b.  mededeling van Pandhouder aan de Vennootschap dat hij, Pandhouder, 

de Stemrechten zal uitoefenen.  

 Tot het moment waarop voormelde opschortende voorwaarden in vervulling 

zijn gegaan, berusten de Stemrechten en de Vergaderrechten bij Pandgevers. 

 Pandhouder stemt in om Pandgevers, slechts voor informatieve doeleinden, 

een kopie van een mededeling aan de Vennootschap zoals bedoeld in sub-

clausule b. hierboven toe te sturen.  

7.2 Het besluit van de algemene vergadering waarin de vestiging van het 

pandrecht en de voorwaardelijke overgang van de Stemrechten wordt 

goedgekeurd is (in kopie) aan deze Akte gehecht (bijlage 8).  

7.3  Onverwijld na ontvangst door de Vennootschap van een mededeling als 

bedoeld in sub-clausule b. van dit lid 1 van dit artikel, zullen Pandgevers niet 

langer bevoegd zijn om de Stemrechten uit te oefenen.  

Artikel 8 

Inning Dividenden 

8.1 De bevoegdheid tot inning van Dividenden komt overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 3:246 BW toe aan Pandhouder. 

8.2 Pandhouder machtigt hierbij met inachtneming van artikel 3:246 lid 4 BW 

Pandgevers om alle Dividenden te ontvangen en te innen. Deze machtiging 

eindigt na een daartoe strekkende mededeling door Pandhouder aan 

Pandgevers, welke mededeling slechts mag worden gegeven wanneer een 

Opeisingsgrond heeft plaatsgevonden. Deze machtiging eindigt automatisch 

wanneer een Uitwinningsgrond zich voordoet. Ter voorkoming van 

misverstanden, de rechten van Pandhouder om alle Dividenden te ontvangen 

en te innen zullen voorts eindigen wanneer het pandrecht op de Aandelen is 

vervallen.  

Artikel 9 

Volmacht 

9.1 Iedere Pandgever verleent hierbij onherroepelijke volmacht aan Pandhouder 

om de bepalingen van deze Akte uit te voeren en alle handelingen te 

verrichten en aanvullende documenten en akten op te maken, te 

ondertekenen en/of te verlijden die Pandhouder te eniger tijd redelijkerwijs 

nodig of wenselijk mocht achten ter uitvoering van deze Akte, daaronder 

begrepen de nakoming van de voor de respectieve Pandgever uit deze Akte 

voortvloeiende verplichtingen, waaronder begrepen het passeren van 

Aanvullende Akten. 
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9.2 Pandhouder kan, ook als hij gevolmachtigde van een Pandgever is, steeds als 

wederpartij van de respectieve Pandgever optreden als bedoeld in artikel 3:68 

BW en kan daarbij alle aan hem toekomende bevoegdheden aan een ander 

verlenen, ook in alle andere gevallen dan die, genoemd in artikel 3:64 BW. 

9.3 Het verlenen van een bevoegdheid aan Pandhouder vindt plaats onder 

vrijwaring van Pandhouder door Pandgevers voor iedere aansprakelijkheid en 

schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van die bevoegdheid, 

behoudens opzet of grove schuld. 

9.4 Iedere Pandgever bekrachtigt en bevestigt hierbij (waar nodig bij voorbaat) 

iedere handeling verricht door Pandhouder krachtens de volmacht verstrekt in 

lid 1 van dit artikel.  

Artikel 10 

Verkoop en verhaal 

10.1 Nadat zich een Uitwinningsgrond heeft voorgedaan, mag Pandhouder, te zijner 

keuze en zonder voorafgaande mededeling aan Pandgevers of enig ander:  

 a. de Aandelen (doen) verkopen met inachtneming van de artikelen 3:248 

BW en verder, met dien verstande dat de artikelen 3:234, 3:249 en 

3:252 BW niet van toepassing zullen zijn, met inachtneming van de 

bepalingen van artikelen 2:207 tot en met 2:207d BW; en 

 b. zich verhalen op de opbrengst van de Aandelen ter voldoening van de 

Verzekerde Verbintenis, met inachtneming van artikel 3:255 BW.  

 Pandgevers zijn niet bevoegd om een verzoek als bedoeld in artikel 3:251 BW 

te doen. 

10.2 De blokkeringsregeling opgenomen in de Statuten zullen van toepassing zijn op 

de overdracht van de Aandelen door Pandhouder, met dien verstande dat 

Pandhouder de rechten van Pandgevers zal uitoefenen van belang voor de 

vervreemding en overdracht van de Aandelen en dat Pandhouder de daartoe 

van belang zijnde verplichtingen van Pandgevers zal vervullen.  

10.3 Pandhouder draagt niet de verplichtingen als bedoeld artikelen 3:249 en 3:252 

BW jegens een andere dan Pandgevers. 

Artikel 11 

Opzegging van pandrecht, bewijs en omvang Verzekerde Verbintenis 

11.1 Het pandrecht op de Aandelen en alle verbintenissen uit hoofde van deze Akte 

blijven onverminderd van kracht totdat de Verzekerde Verbintenis 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk volledig is voldaan, tenzij Pandhouder het 

pandrecht heeft opgezegd in overeenstemming met lid 2 van dit artikel.  

11.2 Pandhouder mag het pandrecht en alle daaraan gerelateerde verplichtingen 

voortvloeiend uit deze Akte geheel of gedeeltelijk opzeggen door schriftelijke 

(onderhandse) opzegging aan Pandgevers. Pandhouder zal de Vennootschap 

informeren van de schriftelijke opzegging.  

11.3 De administratie van Pandhouder vormt dwingend bewijs van het bestaan en 

de hoogte van de Verzekerde Verbintenis. 

Artikel 12 

Afstand van rechten 
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12.1 Pandgevers zullen niet bevoegd zijn om de rechtbank te verzoeken om te 

bepalen dat de bij deze Akte verpande Aandelen in een afwijkende manier van 

de bepalingen van artikel 3:250 BW zullen worden verkocht.  

12.2 Iedere Pandgever doet afstand van: 

 a. enig recht dat hij heeft of zal hebben om Pandhouder (eerst) te 

verplichten om een vordering in te stellen of een ander recht of 

zekerheid af te dwingen of betaling te vorderen van een ander alvorens 

zijn rechten van pand voortvloeiend uit deze Akte af te dwingen; en 

 b. voor zover mogelijk, enig ander recht naar Nederlands recht, nu of in de 

toekomst, gericht op de bescherming van de zekerheidsgevers voor 

schulden van derden, waaronder begrepen enig recht krachtens de 

artikelen 3:233 lid 2, 3:234 en 6:139 BW;  

 c.  de rechten onder artikelen 6:228 en 6:265 tot 6:272 BW en enig andere 

grond onder enig toepasselijk recht daaronder begrepen tot ontbinding 

of vernietiging, of in een juridische procedure te verzoeken om 

ontbinding of vernietiging, van deze Akte;  

 d.  de rechten onder de artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW of enig andere 

grond onder enig toepasselijk recht om enige verplichting voortvloeiend 

uit of in verband met deze Akte op te schorten. 

Artikel 13 

Overdracht 

13.1 Pandgevers zullen niet zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

Pandhouder enige van hun rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze 

Akte cederen of overdragen.  

13.2 Het is specifiek overeengekomen dat Pandgevers, tot het voordoen van een 

Uitwinningsgrond, de Stemrechten - naast het geval genoemd in artikel 5 

onder b. - slechts in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Pandhouder zullen uitoefenen, voor zover het enig van de 

volgende onderwerpen betreft:  

 a. wijziging van de Statuten van de Vennootschap; 

 b. ontbinding van de Vennootschap. 

Artikel 14 

Aansprakelijkheid 

 Pandhouder zal niet aansprakelijk zijn jegens Pandgevers voor enige 

waardevermindering van de Aandelen ten gevolge van (i) verkoop van de 

Aandelen of inning van de Dividenden (of het mislukken om de Aandelen te 

verkopen of de Dividenden te innen) door Pandhouder; of (ii) uitoefening van; 

of het mislukken van de uitoefening van zijn rechten voortvloeiend uit deze 

Akte, behoudens opzet of grove schuld van Pandhouder.  

Artikel 15 

Kosten 

 Alle kosten in verband met deze Akte en in verband met de vestiging van het 

pandrecht op de Aandelen en enige kosten en uitgaven gerelateerd aan de 

uitwinning van deze Akte zijn voor rekening van de Vennootschap.  
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Artikel 16 

Algemeen 

 Indien enige bepaling van deze Akte op enig moment nietig, vernietigbaar of 

niet afdwingbaar wordt bevonden in enig opzicht onder enig toepasselijk 

recht, zal dat geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de 

overige bepalingen van deze Akte noch aan de geldigheid of afdwingbaarheid 

van die bepaling onder enig ander toepasselijk recht. 

Artikel 17 

Rechtskeuze en bevoegde rechter 

17.1 Deze Akte en enige non-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of in 

verband daarmee zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd naar 

Nederlands recht.  

17.2 Enige geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Akte dient te worden 

voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank te 

Amsterdam.  

Artikel 19 

Verklaringen Vennootschap 

De Vennootschap verklaart: 

(a) het pandrecht op de Aandelen te erkennen; 

(b) van de bepalingen, waaronder het pandrecht op de Aandelen is gevestigd, 

kennis te hebben genomen en aan de uitvoering daarvan alle medewerking te 

zullen verlenen; 

(c) in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan te tekenen dat de 

Aandelen zijn bezwaard met het pandrecht, met vermelding aan wie van 

Pandgevers en Pandhouder de Stemrechten en de Vergaderrechten toekomen; 

(d) nadat Pandgevers rechthebbende mochten zijn geworden op Additionele 

Aandelen, mee te werken aan de ondertekening van een Aanvullende Akte, in 

het aandeelhoudersregister van de Vennootschap te zullen aantekenen dat de 

desbetreffende Additionele Aandelen zijn bezwaard met het Pandrecht, met 

vermelding aan wie van de Pandgevers en de Pandhouder de Stemrechten en 

de Vergaderrechten toekomen; 

(e) onherroepelijk volmacht te verlenen aan de Pandhouder om namens de 

Vennootschap de in artikel 9 bedoelde handelingen te verrichten en 

documenten en akten op te maken, te ondertekenen en/of te verlijden. 

Derdenpandrecht 

Aangezien het pandrecht op de Aandelen wordt gevestigd voor de verplichtingen van 

een ander dan Pandgevers (derdenpandrecht), verklaarden Pandgevers: 

a. dat zij door de Vennootschap zijn gewezen op en bekend is met de risico's 

verbonden aan de onderhavige verlening van het pandrecht op de Aandelen; 

b. dat zij zich realiseren dat niet-nakoming door de Vennootschap van haar 

verplichtingen jegens Pandhouder tot gevolg kan hebben dat Pandhouder 

gebruik maakt van zijn rechten uit hoofde van dit pandrecht. 

KNB-VERORDENING 

Onder verwijzing naar de Verordening beroeps- en gedragsregels vastgesteld door de 
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ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, stemmen alle partijen er 

uitdrukkelijk mee in dat: 

(i) Dirkzwager N.V. als partij-adviseur Pandgevers adviseert inzake de Trustakte 

en het Prospectus en/of inzake enige daarmee verband houdende 

overeenkomst dan wel ten behoeve van of namens Pandgevers als partij-

adviseur optreedt ingeval van een geschil betreffende of naar aanleiding van 

de Trustakte en het Prospectus, het bepaalde in deze Akte en/of enige 

daarmee verband houdende akte en/of overeenkomst; en 

(ii) de (waarnemer van de) in het hoofd van deze Akte vermelde Notaris deze Akte 

passeert hoewel deze Notaris als notaris is verbonden aan Dirkzwager N.V. 

SLOT 

De verschenen persoon is mij, Notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze Akte vermeld. 

De inhoud van deze Akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en 

toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de Akte 

voortvloeien. 

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van 

de inhoud van de Akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze Akte in te 

stemmen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze Akte door de verschenen persoon en mij, 

Notaris, ondertekend. 


