
  

 
 
Hieronder vindt u de relevante paragraaf uit de 
aandeelhoudersovereenkomst inzake de Drag Along / Tag Along 
bepaling.  
 
 
 
4. DRAG ALONG / TAG ALONG 
 Vervreemding van Aandelen 
4.1. Right of first refusal 
 Indien een Aandeelhouder (of meerdere Aandeelhouders), over 

wenst/wensen te gaan tot vervreemding van de door haar/hen gehouden 
Aandelen (deze aandeelhouder(s) hierna genoemd: Aanbiedende 
Aandeelhouder(s)) is/zijn deze verplicht om alle andere Aandeelhouders 
schriftelijk kennis te geven van dit voornemen (de Kennisgeving), welke 
Kennisgeving vergezeld dient te gaan van het bod van een gegadigde. Iedere 
andere Aandeelhouder is alsdan gerechtigd om aan de Aanbiedende 
Aandeelhouder(s) binnen een redelijke, door de Aanbiedende 
Aandeelhouder(s) in de Kennisgeving te vermelden termijn van niet minder 
dan twee maanden na ontvangst van de Kennisgeving, schriftelijke te laten 
weten de door de Aanbiedende Aandeelhouder(s) aangeboden Aandelen in de 
Vennootschap te kopen tegen dezelfde prijs als waartegen de Aanbiedende 
Aandeelhouder(s) bereid is/zijn door haar/hen aangeboden Aandelen aan de 
gegadigde te verkopen, en overigens onder marktconforme voorwaarden en 
condities. Voor de toepassing van dit lid zal de Kennisgeving in dat geval 
worden geacht een aanbod te zijn, dat op de in dit lid bedoelde wijze alsdan 
zal zijn aanvaard. Alsdan zijn de andere Aandeelhouders verplicht te 
bewerkstelligen dat de door de Aanbiedende Aandeelhouder(s) aangeboden 
aandelen binnen 1 (zegge: één) maand na aanvaarding van het betreffende 
aanbod aan haar/hen worden geleverd. 

4.2. Tag Along 
 Indien Aanbiedende Aandeelhouders over wensen te gaan tot vervreemding 

van ten minste twee/derde (2/3e) van het totale geplaatste kapitaal aan 
aandelen A en C in de Vennootschap, en de mede-Aandeelhouders geen 
gebruik maken van hun eerste recht tot koop als hiervoor omschreven, zullen 
deze Aanbiedende Aandeelhouders naast de door hen aangeboden aandelen 
in de Vennootschap tevens voor dezelfde prijs en overigens onder 
marktconforme voorwaarden en condities de door de andere Aandeelhouders 
gehouden Aandelen in de Vennootschap aan de derde gegadigde aanbieden, 
één en ander behoudens voorzover de andere Aandeelhouder binnen een 
redelijke, door de Aanbiedende Aandeelhouders in de Kennisgeving te 
vermelden termijn van niet minder dan twee maanden na ontvangst van de 
Kennisgeving, schriftelijk aan de Aanbiedende Aandeelhouders laat weten 
geheel of gedeeltelijk geen gebruik te willen maken van haar recht op 
“medeverkoop”. De Aanbiedende Aandeelhouders zullen niet verkopen en 
leveren indien de derde gegadigde niet eveneens de door de andere 
Aandeelhouders ingevolgde dit lid aangeboden aandelen koopt en afneemt. 

 Indien een derde aan een Aandeelhouder kenbaar maakt een bod op (een 
deel van) de aandelen uit te willen brengen, dan dient deze Aandeelhouder 
daarvan onverwijld melding te maken aan de andere Aandeelhouders.  

 In geval van verkoop van alle aandelen op grond van deze tag-along is de 
hierna genoemde exit-preferentie onverminderd van kracht. 



  

4.3. Drag Along 
 Voorzover de Aanbiedende Aandeelhouders ten minste twee/derde (2/3e) van 

het totale geplaatste kapitaal aan aandelen A en C vertegenwoordigen en de 
door de Aanbiedende Aandeelhouder aangeboden aandelen in de 
Vennootschap niet op de in 4.1. vermelde wijze aan de andere 
Aandeelhouders worden verkocht of, indien die aandelen wel op die wijze aan 
de andere Aandeelhouders worden verkocht, doch de andere Aandeelhouders 
niet hebben bewerkstelligd dat die aandelen binnen 1 (zegge: één) maand na 
de aanvaarding van het betreffende aanbod aan hen zijn geleverd, is/zijn de 
Aanbiedende Aandeelhouder(s) gerechtigd om de andere Aandeelhouders 
desgewenst te verplichten de door hen gehouden aandelen in de 
Vennootschap aan de gegadigde aan te bieden tegen dezelfde prijs als 
waartegen de Aanbiedende Aandeelhouder(s) bereid is/zijn de door haar/hen 
aangeboden aandelen aan de derde gegadigde te verkopen, en overigens 
onder marktconforme voorwaarden en condities. Bereikt/bereiken de 
Aanbiedende Aandeelhouder(s) met de gegadigde overeenstemming, dan zijn 
ook de andere Aandeelhouders daardoor gebonden en verplicht de door haar 
gehouden aandelen mee te verkopen op de wijze als met de derde gegadigde 
overeengekomen. 

 Waar in dit artikel sprake is van Aandelen, wordt daarmee gerefereerd aan 
de aandelen A en C in het kapitaal van de Vennootschap. Urbanvision B.V. is 
echter ook verplicht de door haar gehouden stemrechtloze cumulatief 
preferente aandelen B te verkopen en over te dragen, met dien verstande 
dat de hierna genoemde exit-preferentie van toepassing is. 

 Onder vervreemding in dit artikel wordt niet alleen verstaan de overdracht 
maar ook de obligatoire verplichting welke ontstaat krachtens overeenkomst 
of calloptieovereenkomst. 

4.4. De in artikel 4.3. opgenomen drag-along regeling is slechts van toepassing 
indien verkoop plaatsvindt na 8 maart 2022. 

 


