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CNOTARISSEN

OPRICHTING
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR INNR LIGHTING

Op tweeëntwintig maart tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Marcus
Jacobus Schuiten, notaris te Amersfoort:

 Catharina Heleen Draijer, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, —
notaris, woonplaats kiezende te 381 1 MH Amersfoort, Stationsstraat 77, geboren te-

 op drie mei negentienhonderdtweeënnegentig, te dezen handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Innr Lighting B.V., statutair
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1217 CX Hilversum, Catharina van
Renneslaan 20, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56456670, hierna te
noemen: Oprichter.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting op te
richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
STATUTEN
DEFINITIES
1. In deze statuten wordt verstaan onder:

a. Aandeel: een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, ongeacht de
soort, dat door de Stichting wordt verkregen tegen uitgifte van een Certificaat -
daarvan;

b. Administratievoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op het in
administratie nemen en houden Aandelen, ongeacht de soort, waarvoor-

Certificaten worden toegekend, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
c. Bestuur: het bestuur van de Stichting;
d. Bestuurslid of Bestuursleden: een lid van het Bestuur respectievelijk

meerdere leden van het Bestuur;

e. Certificaat: een door de Stichting uitgegeven certificaat op naam van
een Aandeel;

f. Certificaathouder: een houder van één of meer Certificaten;

g. Coöperatie: Coöperatie Lighting Fundamentals htolding U. A., statutair
gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer—
56456077;

h. Exit: (i) een verkoop van het gehele geplaatste kapitaal van de
Vennootschap; of

(ii) een verkoop van alle activa en passiva van de Vennootschap; -
of

(iii) de ontbinding van de Vennootschap;
i. Royering: het vervallen van een Certificaat in onmiddellijke samenhang met —

de overdracht door de Stichting van het daarmee corresponderende Aandeel -
ten titel van beëindiging van beheer dan wel overdracht van het
corresponderende Aandeel met inachtneming van het in artikel 2 lid 4 van deze
statuten;

j. Stichting: Stichting Administratiekantoor Innr Lighting, met statutaire zetel in—
de gemeente Amsterdam;
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k. Vennootschap: Innr Lighting B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56456670.

2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail of via enig-
ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en

reproduceerbaar over te brengen.

3. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn
geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Innr Lighting.
2. De Stichting heeft haar zetel in gemeente Amsterdam.
DOEL
Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel:

a. het op naam verwerven van Aandelen (ongeacht de soort) tegen uitgifte van —
Certificaten voor rekening en risico van de Certificaathouders;

b. het beheren van Aandelen;

c. het uitoefenen van alle aan de Aandelen verbonden rechten, zoals het

uitbrengen van stemrecht (indien van toepassing);

d. het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst en het uitoefenen van alle
rechten en verplichtingen uit deze aandeelhoudersovereenkomst;

het met inachtneming van deze statuten en de Administratievoorwaardene.

f.

leveren van Aandelen aan derden, onder gelijktijdige intrekking van de daar-

tegenover uitgegeven Certificaten en doorbetaling van de (netto)
tegenprestatie aan de betreffende Certificaathouders;
het ontvangen van alle uitkeringen en andere baten op de Aandelen (inclusief -

liquidatieopbrengsten) in elk geval onder de verplichting om deze uit te betalen
aan de Certificaathouders;

g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de —
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting is gehouden de Administratievoorwaarden in acht te nemen. De
Stichting zal de aan de Aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uitoefenen -
dat de belangen van de Certificaathouders, de Vennootschap en van alle daarbij —
betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

De Stichting is niet bevoegd de Aandelen:

a. anders dan bij wijze van Royering, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit -
artikel, over te dragen of een daartoe strekkende rechtshandeling aan te gaan,
behoudens voor zover anders in deze statuten of de hierna bedoelde

Administratievoorwaarden is bepaald;

b. te verpanden of anderszins te bezwaren.
Indien:

(i) de Stichting op grond van de statuten van de Vennootschap en/of
aandeelhoudersovereenkomst (indien van toepassing) gehouden is Aandelen -
aan te bieden of anderszins over te dragen; of

(ii) de Stichting een verzoek heeft ontvangen van de overige aandeelhouder(s)-
van de Vennootschap Aandelen aan te bieden of anderszins over te dragen in-
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het kader van een Exit;

(iii) de Stichting op grond van het bepaalde in de wet en/ of op grond van een
rechterlijke uitspraak gehouden is Aandelen aan te bieden,

is de Stichting bevoegd de Aandelen (te verkopen en) te leveren onder gelijktijdige-
Royering, op de voorwaarden en tegen de prijs zoals volgt uit de statuten van de —
Vennootschap en/of de aandeelhoudersovereenkomst (indien van toepassing), dan
wel de wet of rechterlijke uitspraak, evenwel onder voorwaarde van onmiddellijke —
uitkering van de tegenprestatie, voor zover deze in contanten door of namens de —
Stichting is ontvangen, door de Stichting aan de Ceri:ificaathouders.

BESTUUR
Artikel 3
1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Coöperatie vast te stellen-

aantal Bestuursleden.

2. De Bestuursleden worden benoemd door de Coöperatie.

3. Een Bestuurslid wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd.
4. Ingeval van een vacature in het Bestuur, zal de Coöperatie zo spoedig mogelijk in -

deze vacature voorzien.

5. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur vormen de overblijvende
Bestuursleden, of vormt het overblijvende Bestuurslid, niettemin een wettig
samengesteld Bestuur. Ingeval bij een of meer Bestuursleden sprake is van
ontstentenis of belet, blijven de overige Bestuursleden tijdelijk met het besturen van
de Stichting belast. Indien op enig moment bij het enige Bestuurslid of alle
Bestuursleden sprake is van ontstentenis of belet, zal het bestuur van de Stichting -
tijdelijk bij één of meer door de Coöperatie daartoe aan te wijzen personen
berusten.

6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Bestuursleden zullen de overige -
Bestuursleden of zal het overgebleven Bestuurslid alle bestuurstaken waarnemen. -
Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuursleden, zal de persoon die
daartoe is aangewezen door de Coöperatie alle bestuurstaken waarnemen.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 4

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de
oproeping bepaald, tenzij de Bestuursleden unaniem anders besluiten.
leder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de
Bestuursleden daartoe schriftelijk of langs elektronische weg en onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
De oproeping tot de vergadering geschiedt door het Bestuur of een Bestuurslid ten-
minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering—
niet meegerekend, door middel van brieven of langs elektronische weg.
De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde Bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige 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 —

2.
3.

5.

6.
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niet in acht genomen.
7. Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurslid bestaat, worden de vergaderingen-

geleid door een door het Bestuur aan te wijzen voorzitter.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.
BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5
1. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de

meerderheid van de in functie zijnde Bestuursleden ter vergadering aanwezig of-
vertegenwoordigd is, tenzij de statuten anders bepalen en onverminderd het-
bepaalde in artikel 4 lid 6.

2. Een Bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander Bestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een Bestuurslid -
dat een ander Bestuurslid vertegenwoordigt op grond van een schriftelijke
volmacht, mag alleen stemmen namens het betreffende Bestuurslid over de
onderwerpen die in de volmacht zijn vermeld. Een Bestuurslid kan daarbij slechts—
voor één ander Bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

3. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde
Bestuursleden schriftelijk instemmen met de wijze van besluitvorming.

4. leder Bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

5. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.

6. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één Bestuurslid vóór
de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt -
bij ongetekende, gesloten briefjes.

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

8. Een Bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien-

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het -
belang van de Stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden
genomen, wordt het besluit genomen door het Bestuur onder schriftelijke
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. hlet
Bestuur is gehouden een afschrift van gemelde schriftelijke vastlegging onverwijld -
aan de Vennootschap te overhandigen.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 6
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot—
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3. hlet Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,-
waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde -

verbindt.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
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handelende Bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap van een Bestuurslid eindigt (ter voorkoming van enig
misverstand: zonder compensatie):
a. door zijn overlijden of ontbinding;
b. wanneer hij het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
e. door ontslag door de Coöperatie;
f. indien hem een civielrechtelijk bestuursverbod, als bedoeld in de Faillissementswet

of equivalente wetgeving naar buitenlands recht, wordt opgelegd.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
1. hlet boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles —

betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te -
bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting
kunnen worden gekend.

3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te-
stellen en vast te stellen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 10
1. Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits met voorafgaande

schriftelijke goedkeuring van de Coöperatie.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. leder Bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
Artikel 11
1. Het Bestuur stelt de Administratievoorwaarden vast en is bevoegd tot wijziging •

hiervan, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Coöperatie.-
2. In de Administratievoorwaarden kunnen nadere regels worden opgenomen ten-

aanzien van de wijziging daarvan.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het besluit van het Bestuur tot

ontbinding is het bepaalde in artikel 10 lid 1 van overeenkomstige toepassing.-
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van

haar vermogen nodig is.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij het Bestuur met de

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Coöperatie één of meer andere
vereffenaars benoemt.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk-
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van kracht.

5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aan de Certificaathouders, zoveel—
mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting en met inachtneming —
van de Administratievoorwaarden.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden—
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de —
door de vereffenaars aangewezen persoon.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
Bestuur.

SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
1. dat tot bestuurders van de Stichting zijn benoemd;

Robert Jaap Timmer, geboren te  op drieëntwintig juli
negentienhonderdvierenzestig;
Jeroen Elles Wilhelmus Martinus Dalderop, geboren te  op vier mei-

negentienhonderdvijfenzestig.
2. dat het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december

tweeduizend tweeëntwintig;

3. dat het adres van de Stichting is: 1217 CX Hilversum, Catharina van Renneslaan—
20.

VOLMACHT
Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparant blijkt uit één (1) volmacht, -
welke aan deze akte zal worden gehecht.

BIJLAGE
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:

voormelde volmacht.

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en -
ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, -
notaris ondertekend, om ^.eStv^ Ui^r ASS r^^ufcërv
(volgt ondertekening)

^
^.J. Sc/,c

>S- ~f{s^

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 22 maart 2022

* *

^. ^'«Ilt»" <(-

^te^^ov
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