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DE ONDERGETEKENDEN: 
 

1. Bonifacio Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 

statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Eusebiusbuitensingel 3 te 6828 HS Arnhem, 

ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69758972 met 

vermelding RSIN 857999990, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de 

heer J.H.C. Neef ("Bonifacio Beheer");  

 

en 

 

2. Stichting Administratiekantoor de Chocoladefabriek, statutair gevestigd te Heerhugowaard, 

gemeente Dijk en Waard, kantoorhoudende van Leeuwenhoekstraat 8 A te 1704 RC 

Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer [**] met vermelding RSIN [**], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

bestuurder de heer J.H.C. Neef ("STAK De Chocoladefabriek");  

 

en 

  

3. Dutch Chocolate Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 

statutaire zetel te Heerhugowaard, kantoorhoudende van Leeuwenhoekstraat 8 A te 1704 RC 

Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 55980120 met vermelding RSIN 851930840, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door Bonifacio Beheer B.V., welke vennootschap op diens beurt te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd wordt door de heer J.H.C. Neef  ("Vennootschap"), 

 

de onder 1. tot en met 3. genoemde partijen hierna afzonderlijk ook wel aangeduid als "Partij" en 

gezamenlijk als "Partijen",  

 

de onder 1. en 2. genoemde partijen hierna afzonderlijk ook wel aangeduid als "Aandeelhouder" en 

gezamenlijk als "Aandeelhouders".  

 

OVERWEGENDE: 

 

A. Bonifacio Beheer is houder van 180 (zegge: éénhonderd tachtig) gewone aandelen, genummerd 

1 tot en met 180, elk aandeel met een nominale waarde van € 100,00 (zegge: éénhonderd euro) 

(de "Gewone Aandelen") in het kapitaal van de Vennootschap en STAK de Chocoladefabriek is 

houder van [**] (zegge: [**]) stemrechtloze cumulatief preferente aandelen, genummerd CP1 

tot en met CP[**], elk aandeel met een nominale waarde van € 1.000,00 (zegge: éénduizend 

euro) (de "Preferente Aandelen") in het kapitaal van de Vennootschap zodat de 

Aandeelhouders tezamen 100% (zegge: honderd procent) van de aandelen in het kapitaal van 

de Vennootschap houden (de "Aandelen"). 
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B. De activiteiten van de Vennootschap bestaan voornamelijk uit het oprichten van, deelnemen in 

en het bestuur voeren over vennootschappen en ondernemingen. 

 

C. De Vennootschap houdt alle aandelen in het kapitaal van De Chocoladefabriek B.V., een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Heerhugowaard, 

kantoorhoudende van Leeuwenhoekstraat 8 A te 1704 RC Heerhugowaard, ingeschreven in het 

handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37032938 met vermelding RSIN 

001408392 ("De Chocoladefabriek"). 

 

D. De Preferente Aandelen worden gehouden door STAK de Chocoladefabriek ten titel van beheer. 

Voor elk stemrechtloos cumulatief preferent aandeel, heeft STAK de Chocoladefabriek een 

daarmee corresponderend certificaat van aandeel (de "Certificaten") toegekend aan Stichting 

NPEX Bewaarbedrijf, een stichting met statutaire zetel te 's-Gravenhage, kantoorhoudende 

Prinses Beatrixlaan 582 Etoren 19e etage te 2595 BM 's-Gravenhage, ingeschreven in het 

handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34320054 met vermelding RSIN 

820222847 ("Stichting NPEX"). De Certificaten zijn genoteerd aan het handelsplatform NPEX (de 

"Notering"). 

  

E. Partijen wensen hun onderlinge betrekkingen en de tussen hen overeengekomen rechten en 

verplichtingen als Aandeelhouders nader vast te leggen in deze aandeelhoudersovereenkomst 

(de "Overeenkomst").  

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1 Definities 

 

1.1 In deze Overeenkomst en de daaraan gehechte Bijlagen zullen de navolgende termen en 

uitdrukkingen de navolgende betekenis hebben, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn 

overeengekomen: 

 

Aandelen:  zoals gedefinieerd in de considerans onder A; 

Aandeelhouder(s):   zoals omschreven in de aanhef van deze 

Overeenkomst;  

Algemene Vergadering:  zoals gedefinieerd in Artikel 3.4; 

Artikel:  een artikel van deze Overeenkomst; 

Bestuur:  het bestuur van de Vennootschap; 

Bestuurder:  een lid van het bestuur; 

Bijlage:  een bijlage bij deze Overeenkomst; 

Bonifacio Beheer:  zoals omschreven in de aanhef van deze  

  Overeenkomst; 
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De Chocoladefabriek:   zoals gedefinieerd in de considerans onder C. 

Deelneming(en):  (toekomstige) deelneming(en) in de zin van artikel 

2:24c Burgerlijk Wetboek; 

Gewone Aandelen:  zoals omschreven in de aanhef van deze  

  Overeenkomst; 

Notering:  zoals gedefinieerd in de considerans onder D; 

Overeenkomst:  zoals gedefinieerd in de considerans onder E; 

Partij(en):   zoals omschreven in de aanhef van deze 

Overeenkomst; 

Preferente Aandelen   zoals omschreven in de aanhef van deze 

Overeenkomst; 

STAK De Chocoladefabriek:  zoals omschreven in de aanhef van deze 

Overeenkomst; 

Statuten:  de statuten van de Vennootschap; 

Vennootschap:  zoals omschreven in de aanhef van deze 

Overeenkomst; 

Werkdag:  een dag waarop de banken in Nederland geopend 

zijn, anders dan voor internetbankieren en met 

uitzondering van zaterdagen en zondagen. 

 

1.2 Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie van deze 

Overeenkomst het volgende: 

 

(a) een verwijzing naar een overweging, Artikel of Bijlage geldt als een verwijzing naar een 

overweging, artikel (inclusief alle leden) of bijlage van of bij deze Overeenkomst; 

 

(b) de overwegingen en Bijlagen en andere bijvoegsels bij deze overeenkomst vormen een 

integraal deel van deze Overeenkomst; 

 

(c) het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en omgekeerd en een 

verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar 

een vrouwelijke vorm en omgekeerd; 

 

(d) kopjes van Artikelen en Bijlagen zijn slechts opgenomen ten behoeve van overzichtelijkheid 

en verwijzing en nadrukkelijk niet ten behoeve van de uitleg van deze Overeenkomst; 

 

(e) onder "schriftelijk" wordt verstaan per e-mail, per brief of per enig ander elektronisch 

communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is; 

 

(f) woorden als "waaronder begrepen", "inclusief", "omvatten" of "met inbegrip van" worden 

gebruikt om aan te geven dat de opsomming waarop zij betrekking hebben niet limitatief is; 
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(g) onder "zich redelijkerwijs inspannen" of woorden van gelijke strekking wordt verstaan alle 

handelingen te verrichten om een resultaat te bereiken dat de relevante Partij ook zou 

hebben verricht als hij voor zichzelf een bepaald resultaat wenste te bereiken; 

 

(h) een verwijzing naar een Partij of een andere persoon geldt als een verwijzing naar de 

rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;  

 

(i) een verwijzing naar een datum die geen Werkdag is, wordt opgevat als een verwijzing naar 

de eerstvolgende Werkdag, met dien verstande dat voor de berekening van termijnen de 

Algemene Termijnenwet wordt gevolgd; en 

 

(j) geen enkele bepaling van deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd ten nadele van 

een Partij, uitsluitend omdat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de 

betrokken bepaling. 

 

2 Statuten 

 

2.1 Ingeval er enige tegenstrijdigheid bestaat tussen de statuten van de Vennootschap (de 

"Statuten") en deze Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst. 

3 Bestuur en Management 

 

3.1 Het bestuur van de Vennootschap ("Bestuur") wordt gevormd door Bonifacio Beheer. 

 

3.2 Bestuurders zijn zelfstandig bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen.  

 

3.3 De Bestuurder verricht de bestuurstaken met volledige inzet van arbeid, kennis en vlijt en met 

inachtneming van het bepaalde in de Statuten en deze Overeenkomst. 

 

3.4 Een Bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de 

algemene vergadering van de Vennootschap ("Algemene Vergadering").  

4 Informatievoorziening Aandeelhouders 

 

4.1 Het Bestuur verschaft alle Aandeelhouders alle door één van hen redelijk verlangde informatie. 

De Aandeelhouders zullen op een proportionele en redelijke wijze informatie verlangen.  

 

4.2 Het Bestuur zal bovendien uit eigener beweging de Aandeelhouders informeren omtrent alle 

zaken en besluiten die het Bestuur van materieel belang acht voor de Vennootschap en/of de 

Chocoladefabriek.  

 

4.3 De Aandeelhouders en het Bestuur zullen zo vaak als ofwel elk van de Aandeelhouders ofwel 
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het Bestuur zulks nodig achten overleg plegen over de gang van zaken van de Vennootschap en 

De Chocoladefabriek. 

5 Besluitvorming  

 

5.1 Tenzij in de Statuten of deze Overeenkomst anders is aangegeven, worden besluiten door de 

Algemene Vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Indien niet alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede 

vergadering gehouden, bijeen te roepen ten minste veertien en ten hoogste dertig dagen – de 

dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend – na de eerste vergadering, 

waarin kan worden besloten met volstrekte meerderheid, onafhankelijk van het op de 

vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. 

5.2 De Algemene Vergadering zal geen besluiten nemen die ten nadele zijn van de 

certificaathouders in de certificaten van Preferente Aandelen van STAK De Chocoladefabriek. 

6 Dividendbeleid en dividend 

 

6.1 De Algemene Vergadering zal een passend (interim) dividendbeleid vaststellen in 

overeenstemming met de Statuten en deze Overeenkomst en rekening houdend met de 

belangen van de Vennootschap, de Aandeelhouders en de houders van Certificaten.  

 

6.2 Het dividend waarop houders van Preferente Aandelen recht hebben over een kalenderjaar, 

wordt per kwartaal uitgekeerd. Dividend zal slechts worden uitgekeerd voor zover deze de 

bedrijfsvoering van de Vennootschap niet in gevaar brengt en voor zover toegestaan op basis 

van de alsdan geldende wettelijke bepalingen en aanverwante regelgeving.  

7 Drag Along en inkoop en intrekking Preferente Aandelen 

 

7.1 Indien Bonifacio Beheer, die ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst alle Gewone 

Aandelen in het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt, 2 jaar na uitgifte van de 

Certificaten, meer dan vijftig procent (50%) van de Gewone Aandelen in het gehele geplaatste 

kapitaal van de Vennootschap aan een derde wenst te vervreemden en deze derde wenst dat  

de Notering wordt beëindigd, is STAK De Chocoladefabriek verplicht om, ter keuze van Bonifacio 

Beheer (i) de door haar gehouden Preferente Aandelen te verkopen en te leveren aan de 

Vennootschap tegen de prijs zoals hieronder uiteengezet in de artikelen 7.6 tot en met 7.8 (de 

"Inkoop"-situatie) dan wel (ii) de door haar gehouden Preferente Aandelen te verkopen en te 

leveren aan de derde tegen de prijs zoals hieronder uiteengezet in de artikelen 7.6 tot en met 

7.8 en voorts onder dezelfde voorwaarden als de verkoop door Bonifacio Beheer aan de derde 

(de "Drag Along"-situatie).  



 

 

Concept de dato 29 juni 2022 

 

7 
 

7.2 Indien (i) het Bestuur van de Vennootschap met een koper een (koop)overeenkomst heeft 

gesloten, waarin het Bestuur van de Vennootschap meer dan 50% van de activa op de balans 

van de Vennootschap verkoopt en de koper koopt en/of (ii) het bestuur van De Chocoladefabriek 

Vennootschap met een koper een (koop)overeenkomst heeft gesloten, waarin het bestuur van 

De Chocoladefabriek meer dan 50% van de activa op de balans van De Chocoladefabriek 

verkoopt en de koper koopt, is STAK De Chocoladefabriek verplicht om de door haar gehouden 

Preferente Aandelen te verkopen en te leveren aan de Vennootschap. De artikelen 7.5 tot en 

met 7.9 zijn in deze situatie van overeenkomstige toepassing. 

7.3 Indien het Bestuur van de Vennootschap of het bestuur van De Chocoladefabriek, 

respectievelijk, een (koop)overeenkomst als omschreven in artikel 7.2 heeft gesloten, dient zij 

dat nadrukkelijk in een schriftelijk bericht, waaronder begrepen per e-mail, aan de STAK De 

Chocoladefabriek kenbaar te maken (de "Inkennisstelling Verkoop Activa"). STAK De 

Chocoladefabriek heeft na ontvangst van de Inkennisstelling Verkoop Activa twintig (20) 

Werkdagen de tijd om de door haar gehouden Preferente Aandelen aan de Vennootschap aan 

te bieden. 

 

7.4 Indien Bonifacio Beheer van haar rechten als omschreven in artikel 7.1 gebruik wenst te maken, 

dient zij dat nadrukkelijk in een schriftelijk bericht, waaronder begrepen per e-mail, aan de STAK 

De Chocoladefabriek kenbaar te maken (de "Inkennisstelling Drag Along / Inkoop"). STAK De 

Chocoladefabriek heeft na ontvangst van de Inkennisstelling Drag Along / Inkoop twintig (20) 

Werkdagen de tijd om de door haar gehouden Preferente Aandelen aan te bieden, tenzij een 

andere termijn overeengekomen is met de derde, in welk geval de aanbieding binnen die termijn 

plaats dient te vinden. 

7.5 De Vennootschap heeft het recht om de Preferente Aandelen na tenminste 2 jaar na uitgifte 

daarvan in te kopen dan wel in te trekken. De Aandeelhouders zijn verplicht hieraan alle 

medewerking te verlenen. 

 

7.6 In de periode die ligt tussen de 2 jaar en 5 jaar na de toekenning van de Certificaten, heeft de 

Vennootschap het recht om de Preferente Aandelen in te kopen of deze in te trekken tegen 

betaling van de nominale waarde van de Preferente Aandelen plus een opslag van 2% per 

Preferent Aandelen (de facto €1.020,00 per Preferent Aandeel). Als de Vennootschap gebruik 

maakt van dit recht tot inkoop of intrekking, zijn de Partijen verplicht om hieraan mee te werken. 

 

7.7 Na verloop van een periode van 5 jaar na de toekenning van de Certificaten, heeft de 

Vennootschap de verplichting om de Preferente Aandelen in te kopen of deze in te trekken, 

indien dit op grond van de de alsdan geldende wettelijke bepalingen en aanverwante 

regelgeving is toegestaan, tegen betaling van de nominale waarde van de Preferente Aandelen 

(€ 1.000 per cumulatief preferent aandeel). Partijen verplicht zich om hieraan mee te werken. 
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7.8 Als de vermogenstoestand van de Vennootschap de inkoop of het intrekken van de Preferente 

Aandelen niet toelaat op het moment zoals opgenomen in artikel 7.7, dan is de Vennootschap 

verplicht om de Preferente Aandelen direct in te kopen op het moment dat de 

vermogenstoestand van de Vennootschap de inkoop of het intrekken van de Preferente 

Aandelen toelaat. Partijen verplicht zich om hieraan mee te werken. 

 

7.9 Als de Preferente Aandelen later dan 5 jaar na toekenning van de Certificaten worden ingekocht 

of ingetrokken door de Vennootschap, wordt het percentage van het vaste dividend vanaf de 

dag na de dag dat de Certificaten 5 jaar geleden werden toegekend, verhoogd van 8% (zegge: 

acht procent) naar 10% (zegge: tien procent) per Preferent Aandeel. 

 

7.10 Indien een Drag Along-situatie, een Inkoop-situatie of een andere situatie als bedoeld in dit 

artikel 7 zich voordoet, is STAK De Chocoladefabriek verplicht om ervoor te zorgen dat de 

Certificaten worden gedecertificeerd/geroyeerd wat betekent dat de administratie van de 

Preferente Aandelen wordt beëindigd en de Certificaten komen te vervallen (de "Royering"). De 

houders van de Certificaten die zullen komen te vervallen, zijn pro rata gerechtigd tot de 

tegenprestatie die is ontvangen voor de inkoop dan wel intrekking van de Preferente Aandelen. 

7.11 STAK De Chocoladefabriek verplicht zich hierbij jegens Bonifacio Beheer om op eerste verzoek 

van Bonifacio Beheer alle handelingen te verrichten die noodzakelijk mochten zijn om uitvoering 

te geven aan de vervreemding en overdracht van de Preferente Aandelen en de Royering van 

de Certificaten ingevolge dit Artikel 7. 

8 Geheimhouding  

 

Partijen verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in 

het kader van deze Overeenkomst zal worden uitgewisseld of waarmee zij op andere wijze 

bekend zal geraken, tenzij dergelijke informatie (i) publiekelijk bekend is, (ii) aan derden bekend 

is geworden zonder dat daarmee dit Artikel is geschonden, (iii) in het belang van de 

totstandkoming van deze Overeenkomst moet worden verstrekt door een Partij aan door haar 

ingeschakelde adviseurs of potentiële financiers, of (iv) op grond van een wettelijke verplichting 

openbaar dient te worden gemaakt. In een geval als bedoeld onder (iii) zal de betreffende Partij 

aan de door haar ingeschakelde adviseurs en / of de door haar benaderde potentiële financiers 

dezelfde geheimhoudingsverplichting opleggen. Een inbreuk door een ingeschakelde adviseur 

en / of benaderde potentiële financier zal worden beschouwd als een inbreuk van de 

desbetreffende Partij zelf. 

9 Duur 

 

9.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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9.2 Indien een Aandeelhouder geen Aandelen meer houdt zal de desbetreffende Aandeelhouder 

niet langer gebonden zijn aan deze Overeenkomst vanaf de dag dat de desbetreffende Aandelen 

zijn overgedragen. 

 

9.3 Deze Overeenkomst eindigt indien en zodra (i) alle Aandelen worden gehouden door één Partij 

en/of (ii) de Vennootschap ophoudt te bestaan en/of (iii) op de dag dat Partijen schriftelijke 

overeenstemming bereiken over de beëindiging van deze Overeenkomst. 

 

9.4 Indien een Aandeelhouder in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 9.1 en/of Artikel 9.2 

niet langer gebonden is aan deze Overeenkomst respectievelijk deze Overeenkomst eindigt in 

overeenstemming met het bepaalde in Artikel 9, blijven Artikel 8 (Geheimhouding), Artikel 11 

(Geschillen) en Artikel 12 (Overige bepalingen) ten opzichte van de niet langer gebonden 

Aandeelhouder respectievelijk alle Partijen onverminderd van kracht. 

10 Kennisgeving 

 

Alle kennisgevingen krachtens deze Overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd en verstuurd 

aan onderstaande adressen, tenzij één der Partijen een schriftelijke adreswijziging aan de 

andere Partij heeft doen toekomen: 

 

a) Indien aan de Aandeelhouders: 

Bonifacio Beheer B.V. 

t.a.v. de directie 

Eusebiusbuitensingel 3 

6828 HS Arnhem 

E-mail: h.neef@dechocoladefabriek.nl  

 

Stichting Administratiekantoor de Chocoladefabriek  

t.a.v. de directie 

Eusebiusbuitensingel 3 

6828 HS Arnhem 

E-mail: h.neef@dechocoladefabriek.nl  

 

b) Indien aan de Vennootschap: 

Dutch Chocolate Group B.V.  

t.a.v. de directie 

Eusebiusbuitensingel 3 

6828 HS Arnhem 

mailto:h.neef@dechocoladefabriek.nl
mailto:h.neef@dechocoladefabriek.nl
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E-mail: h.neef@dechocoladefabriek.nl  

 

11 Geschillen  

 

11.1 Alle geschillen, ook die door slechts één Partij als zodanig worden beschouwd, die voortvloeien 

uit deze Overeenkomst of nadere overeenkomsten die met deze Overeenkomst samenhangen 

(inclusief maar niet beperkt tot een Deadlock) zullen worden onderworpen aan het oordeel van 

een commissie, bestaande uit drie (3) adviseurs ("Commissie") waarvan Bonifacio Beheer één 

(1) adviseur mag benoemen en STAK de Chocoladefabriek één (1) adviseur mag benoemen. De 

door Bonifacio Beheer en STAK de Chocoladefabriek benoemde adviseurs benoemen vervolgens 

tezamen één (1) derde en laatste adviseur.  

 

11.2 De Commissie wordt binnen vijftien (15) dagen nadat het geschil aan alle Partijen kenbaar is 

gemaakt benoemd conform het bepaalde in Artikel 11.1. Als niet binnen 15 Werkdagen tot 

benoeming is overgegaan, zullen Partijen zich wenden tot het Nederlands Mediation Instituut 

voor een dergelijke benoeming. De Commissie brengt haar advies uiterlijk veertig (40) 

Werkdagen na benoeming uit aan Partijen. Gedurende de tijd dat het advies in voorbereiding is, 

onthouden de Aandeelhouders zich van alle handelingen welke de uitvoering van het te geven 

advies in de weg zouden kunnen staan of zouden kunnen belemmeren.  

 

11.3 De Commissie zal met inachtneming van hetgeen tussen Partijen is overeengekomen naar 

redelijkheid en billijkheid beslechten. Dit kan bij wijze van zogenoemd bindend advies indien alle 

Partijen hiermee instemmen. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht nadat de Aandeelhouders 

in de gelegenheid zijn geweest te worden gehoord. De Commissie betracht bekwame spoed en 

neemt haar beslissing bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

 

11.4 Partijen zullen de Commissie alle voor de uitvoering van hun taak noodzakelijke medewerking 

verlenen. 

 

11.5 De Commissie bepaalt in haar (bindend) advies ook welk deel van de voor het bindend advies 

gemaakte kosten voor rekening van elk der Partijen komt. 

 

11.6 Partijen blijven bevoegd om zich in alle spoedeisende gevallen tot de (voorzieningen)rechter te 

Gelderland, locatie Arnhem, te wenden. Tevens zijn Partijen bevoegd om – nadat een niet 

bindend advies is uitgebracht –, zich te wenden tot de rechter te Gelderland, locatie Arnhem.  

 

12 Overige bepalingen  

 

12.1 Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere gesloten mondelinge en/of schriftelijke 

overeenkomsten met betrekking tot de hierin vervatte onderwerpen. 

 

mailto:h.neef@dechocoladefabriek.nl
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12.2 Het is een Partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij niet 

toegestaan om de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen, te cederen 

of te bezwaren met een beperkt recht. 

 

12.3 De Aandeelhouders zullen middels het uitoefenen van hun stemrechten en bevoegdheden in de 

Vennootschap te allen tijde bewerkstelligen dat de bepalingen van de Overeenkomst volledig 

zullen worden nageleefd. 

 

12.4 Deze Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar en Partijen doen afstand van hun recht op 

(gedeeltelijke) vernietiging dan wel ontbinding van deze Overeenkomst. 

 

12.5 Indien één (of meer) bepaling(en) van deze Overeenkomst onverbindend zal (zullen) zijn, of op 

grond van toepasselijke wet- of regelgeving aanpassing behoeft (behoeven), zal deze 

Overeenkomst overigens tussen Partijen van kracht blijven en verbinden Partijen zich jegens 

elkaar tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepaling(en), dat de 

daarmede beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Een dergelijke wijziging of 

aanpassing zal eerst tussen Partijen van kracht zijn, indien deze schriftelijk zal zijn vastgelegd. 

  

12.6 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

- handtekeningenpagina volgt - 
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Handtekeningenpagina bij de aandeelhoudersovereenkomst inzake Dutch Chocolate Group B.V. 

 

Aldus overeengekomen en getekend te __________________________ op ________________ 2022. 

 

Bonifacio Beheer B.V. 

voor deze: 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Naam  : J.H.C. Neef 

Titel  : zelfstandig bevoegd bestuurder 

Plaats  : 
Datum : 

Dutch Chocolate Group B.V. 

voor deze: 

Bonifacio Beheer B.V. 

voor deze: 

 

 

 

______________________________ 

Naam  : J.H.C. Neef 

Titel  : zelfstandig bevoegd bestuurder 

Plaats  : 
Datum : 

 

 

 

Stichting Administratiekantoor de Chocoladefabriek 

voor deze: 

 

 

 

______________________________ 

Naam  : J.H.C. Neef 

Titel  : zelfstandig bevoegd bestuurder 

Plaats  : 
Datum : 

 

 


