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A K T E V A N S T A T U T E N W IJZ IG IN GQPONMLKJIHGFEDCBA 

P F M  G L O B A L H O L D IN G  B .V .

299795/RB/MB 

Versie datum 08-01-2020

Op acht januari tweeduizend eenentw intig verscheen voor m ij, m r. Taco Symen de Lange,--------

notaris, hierna te noemen 'notaris', handelend als waarnemer van mr. Remco Bosveld, notaris te

Amsterdam :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mylène Groeneveld, geboren te  op vijf juni negentienhonderdnegenenvijftig, 

werkzaam bij de naam loze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam , op haar—

vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam .--------------------------------------------------

De comparant verklaarde:---------------------------------------------------------------------------------------------

In le id in g ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De algemene vergadering van P F M  G lob a l H o ld in g B .V ., een besloten vennootschap met------

beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te A lphen aan den Rijn, met adres: De Schans 23, 

2405 XX Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57340196 (de

'V en n o o tsch ap '), heeft op acht januari tweeduizend eenentw intig met algemene stemmen--------

besloten tot gedeeltelijke w ijziging van de statuten van de Vennootschap. ------------------------------

B ij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te-

doen verlijden.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S tatu tenw ijz ig in g -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als- 

gemeld, hierbij de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te w ijzigen als volgt:--------------------

I. A rtike l 4 .3 lid 2 wordt gewijzigd en kom t te luiden:----------------------------------------------------------

‘2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is-----------

gevestigd. In afw ijking van het hiervoor in deze eerste volzin bepaalde kom t het stemrecht 

toe aan de pandhouder indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:198 lid 3 Burgerlijk 

Wetboek, waarbij de goedkeuring als bedoeld in dat artikel is verleend door de algemene 

vergadering. De goedkeuring als vermeld in de vorige zin is eveneens van toepassing bij 

overgang van stemrecht op een nieuwe pandhouder.’-----------------------------------------------

II. A rtike l 4 .3 lid 3 wordt gewijzigd en kom t te luiden:----------------------------------------------------------

‘3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft,------

hebben vergaderrecht.’---------------------------------------------------------------------------------------

S lo tverk larin g ------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

./. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef van deze—

akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit een schriftelijk-----

besluit van de algemene vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.-----

S lo t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De comparant is m ij, notaris, bekend.------------------------------------------------------------------------------

Deze akte is in m inuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en —  

nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant

verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijd ig in de----------

gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing 

daarvan geen prijs te stellen.------------------------------------------------------------------------------------------
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Onmiddellijk na beperk  door de comparant en m ij, notaris, 

(volgt ondertekening).

N VOOR AFSCHRIFT

Taco Symen de Lange, 

taris, als waarnemer van mr. 

eld, notaris te Amsterdam op 21 

20.
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299795/RB 

Versiedatum 08-01-2021

D O O R L O P E N D E  T E K S T  V A N D E S T A T U T EN  V A N :

P F M  G lob a l H o ld in g B .V .

Het aangehechte document is de doorlopende tekst van de statuten van P F M  G lob a l H o ld in g  

B .V ., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te A lphen 

aan den Rijn (de 'V en n o o tsch ap ').

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging 

op 8 januari 2021 verleden voor m r. R Bosveld, notaris te Amsterdam .
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S T A T U T E N

IN D EL IN GQPONMLKJIHGFEDCBA

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken’

Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen 

Hoofdstuk 2, Naam, zetel, doel

Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van de vennootschap

Hoofdstuk 4 Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen

Hoofdstuk 5. W ijzigingen kapitaal

Hoofdstuk 6 Overdracht en overgang van aandelen

Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen

Hoofdstuk 8. A lgemene vergadering, vergadering van houders van aandelen van een 

bepaalde soort of aanduiding 

Hoofdstuk 9. Bestuur

Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kw ijting 

Hoofdstuk 11. Agioreserve

Hoofdstuk 12. W inst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen 

Hoofdstuk 13 Vereffening, uitkeringen 

Hoofdstuk 14. Verzuim , sancties

H O O F D S TU K  1. D E F IN IT IE S E N  A L G E M E N E B E P A L IN G E N  

A rtike l 1 .1 - D efin ities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan: 

aan d ee l een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap, 

vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van w inst of 

reserves omvatten;

aa n d e e lh o u d e r: een houder van een of meer aandelen van welke soort ook; 

acco u n tan t: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 

Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt, 

a lg em ene verg ad erin g ' (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde 

aandeelhouders respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige 

vergadergerechtigden;

artike l.' een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders 

blijkt,

b estu ur: het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9 .1 ; 

b lo kkerin g sreg e lin g - de regeling inzake de beperking van de overdraagbaarheid van een 

aandeel als bedoeld in artikel 6 2;

certificaath o u d er' een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op grond 

van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en van w ie het vergaderrecht niet is opgeschort; 

cu m u la tie f p referen t s tem rec h tlo o s aan d ee l: een aandeel met de aanduiding cumulatief 

preferent in het kapitaal als bedoeld in artikel 3.1, vertegenwoordigend rechten als bedoeld in 

artikel 7.4,

g ew o o n aan d ee l: een aandeel in het kapitaal als bedoeld in artikel 3.1, vertegenwoordigend 

rechten als bedoeld in artikel 7.4;

jaarreken in g : de balans en de w inst- en verliesrekening met de toelichting; 

p rio rite it: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle houders van prioriteitsaandelen 

respectievelijk (n) een bijeenkomst van houders van prioriteitsaandelen en andere 

vergadergerechtigden ten aanzien van prioriteitsaandelen;

p rio rite itsaan d ee l: een aandeel aangeduid als prioriteitsaandeel in het kapitaal als bedoeld in
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artikel 3.1, vertegenwoordigend rechten als bedoeld in artikel 7 4, 

sch rifte lijk , bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 

communicatiem iddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde 

dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze 

statuten anders bepalen);

ven n o otsch ap : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst 

door deze statuten;

verg ad erin g van h o u ders  van cu m u la tie f p re feren te s tem rech tlo ze aan d elen : (i) het

orgaan dat gevormd wordt door alle houders van cumulatief preferente stemrechtloze aandelen 

alsmede (ii) een bijeenkomst van houders van cumulatief preferente stemrechtloze aandelen; 

verg ad erg erech tig d en: houders van vergaderrecht, in deze statuten: aandeelhouders en 

certificaathouders van w ie het vergaderrecht niet is opgeschort; 

verg ad errech t: het recht om , in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene 

vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

A rtike l 1 .2 - V en n o o tsch ap srech te lijke s tru ctu ur

De vennootschap heeft vier (4) organen, te weten de algemene vergadering, de prioriteit, de 

vergadering van houders van cumulatief preferente stemrechtloze aandelen en het bestuur.

A rtike l 1 .3 - In terp re ta tie

a. Defm itieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het 

meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen m deze statuten kom t geen zelfstandige 

betekenis toe

A rtike l 1 .4 - T o ep asse lijk rech t

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

H O O F D S TU K  2 . N A A M , Z E T E L , D O E L  

A rtike l 2 .1 -  N aam  en ze te l

1 De vennootschap draagt de naanr P F M  G lo b a l H o ld in g B .V .

2. De vennootschap is statutair gevestigd te A lphen aan den Rijn

A rtike l 2 .2  -  D o e l

Het doel van de vennootschap is:

a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het 

verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het 

voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernem ingen en het 

financieren of doen financieren daarvan;

b het verrichten van (interim -)managementwerkzaamheden, het daartoe in- en uitlenen van 

managers, alsmede het verstrekken van management- en organisatieadviezen, alles 

genomen in de meest ruime zin;

c. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële 

eigendom;

d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, 

effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van 

gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;

e. het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen  

en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn.

H O O F D S TU K S . K A P ITA A L , A A N D E L E N , S T O R T IN G S PL IC H T , R E G IS T E R  V A N D E
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A rtike l 3 .1 - K ap itaa l

1, De vennootschap heeft een kapitaal dat is verdeeld in gewone aandelen, 

prioriteitsaandelen en cumulatief preferente stemrechtloze aandelen.

2 Elk aandeel is nom inaal groot een euro (€ 1,00).

A rtike l 3 .2 - A an d elen o p n aam , n u m m ering , g een aan d ee lb ew ijzen

1. De aandelen luiden op naam.

2. De aandelen zijn per soort doorlopend genummerd als volgt:

de gewone aandelen van nummer 1 af; 

de prioriteitsaandelen van nummer PRI01 af;

de cumulatief preferente stemrechtloze aandelen van nummer CumPREFI af.

A rtike l 3 .3 - S to rtin g sp lich t

1 Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 

2:191b, artikel 2:193 en artikel 2-199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2. Het bestuur kan per soort bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld kan 

plaatsvinden.

3. Het bestuur kan toestemming verlenen tot storting in vreemd geld.

A rtike l 3 .4 - R eg is ter van d e ven no o tsch ap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarin op basis van artikel 2:194 

Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven -

de namen en adressen van alle aandeelhouders, met vermelding van de datum 

waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of 

betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder 

aandeel gestorte bedrag;

de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op 

aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben 

verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke 

aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen;

de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan 

vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht 

aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening, 

indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als 

bedoeld in artikel 2.192 lid 1 Burgerlijk Wetboek;

indien aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 

5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, worden de aandelen als 

stemrechtloos vermeld.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing

2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht 

ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is

Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register van de 

vennootschap opgenomen adres.

H O O F D S TU K  4 . V R U C H T G E B R U IK , P A N D R E C H T , C E R T IF IC A T E N  V A N  A A N D E L EN  

A rtike l 4 .1 - B ep erk te rech ten , n o tarië le  akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde 

akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij 

de betrokkenen partij zijn.

A rtike l 4 .2 - V ru ch tg eb ru ik
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1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.

2. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend, bij 

vestiging noch daarna.

3 De vruchtgebruiker heeft geen vergaderrecht.

4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van 

toepassing.EDCBA

A rtike l 4 .3  -  P an d rech t

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd

2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is 

gevestigd. In afw ijking van het hiervoor in deze eerste volzin bepaalde kom t het stemrecht 

toe aan de pandhouder indien is voldaan aan het bepaalde m artikel 2:198 lid 3 Burgerlijk 

Wetboek, waarbij de goedkeuring als bedoeld in dat artikel is verleend door de algemene 

vergadering. De goedkeuring ais vermeld in de vorige zin is eveneens van toepassing bij 

overgang van stemrecht op een nieuwe pandhouder.

3 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, 

hebben vergaderrecht

4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van 

toepassing.

5. Voor elke aandeelhouder is aan het aandeelhouderschap de verplichting jegens de mede- 

aandeelhouders verbonden om zijn aandelen niet zonder voorafgaande schriftelijke 

instemming van elke mede-aandeelhouder met pandrecht te bezwaren. A ls een mede- 

aandeelhouder met binnen twee weken na een schriftelijk verzoek tot instemming zijn 

instemming heeft geweigerd, wordt de instemming geacht te zijn verleend.

A rtikel 4 .4  - C ertifica ten van aan d e len

De vennootschap kan certificaten van aandelen uitgeven, met uitzondering van certificaten van 

prionteitsaandelen en cumulatief preferente stemrechtloze aandelen.

De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan certificaten van 

aandelen.

H O O F D S TU K  5 . W IJZ IG IN G E N K A P IT A A L  

A rtike l 5 .1 -  U itg ifte; n o tarië le  akte

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van 

een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

A rtike l 5 .2 - U itg ifte ; b evo eg d o rg aan

Het bestuur neemt een besluit tot uitgifte van aandelen.

Een besluit tot uitgifte van een bepaald soort aandelen kan slechts worden genomen op 

voorstel van de vergadering van houders van aandelen van die soort.

A rtike l 5 .3 - V o o rw aard en van u itg ifte

1. B ij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van 

de uitgifte bepaald.

2. De koers van uitgifte van de gewone aandelen en cumulatief preferente stemrechtloze 

aandelen mag niet beneden pari zijn. De uitgifte van prionteitsaandelen mag slechts a 

pari geschieden.

A rtike l 5 .4 - V o o rkeursrech t b ij u itg ifte

1. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van een aandeelhouder op w ie een sanctie als 

bedoeld m hoofdstuk 14 is opgelegd, heeft bij uitgifte van aandelen - met uitzondering 

van aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of een 

groepsmaatschappij - een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag
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van zijn aandelen, met inachtneming van het hierna bepaalde.

2 Houders van aandelen van dezelfde soort aandelen als de uit te geven soort aandelen 

kunnen het voorkeursrecht uitoefenen vóór de houders van aandelen van een andere 

soort aandelen.

Houders van cumulatief preferente stemrechtloze aandelen hebben echter geen 

voorkeursrecht op uit te geven aandelen van een andere soort en houders van andere 

aandelen dan cumulatief preferente stemrechtloze aandelen hebben geen voorkeursrecht 

op uit te geven cumulatief preferente stemrechtloze aandelen; 

houders van prioriteitsaandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen 

van een andere soort en houders van andere aandelen dan prioriteitsaandelen hebben 

geen voorkeursrecht op uit te geven prioriteitsaandelen.

3. Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door het bestuur 

worden beperkt of uitgesloten.

4. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde m artikel 2:206a Burgerlijk 

Wetboek van toepassing.EDCBA

A rtike l 5 .5  -  O p ties

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 alsmede de procedure die voor uitgifte van

aandelen is voorgeschreven is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten

tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al

eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

A rtike l 5 .6 - V erkrijg in g  e ig en  aan d e len

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen

2. Het bestuur beslist over de verkrijg ing door de vennootschap van aandelen in het kapitaal 

van de vennootschap Voor de verkrijg ing is goedkeuring van de algemene vergadering 

vereist.

3. Verkrijg ing door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig 

De vennootschap mag, behalve om met, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen 

indien het eigen vermogen, verm inderd met de verkrijgmgsprijs, kleiner is dan de reserves 

die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur 

weet of redelijkerw ijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijg ing niet zal 

kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden

4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel 

verkrijgt.

5 Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

A rtike l 5 .7 - V ervreem d in g  e ig en aan d e len

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als 

gevolg van een besluit van het bestuur

Een besluit tot vervreemding van aandelen van een bepaalde soort kan slechts worden 

genomen op voorstel van de vergadering van houders van aandelen van die soort.

Het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4 is van overeenkomstige toepassing.

2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

A rtike l 5 .8 - K ap itaa lverm in d erin g

1. De algemene vergadering kan besluiten tot verm indering van het geplaatste kapitaal met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.

2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 

Burgerlijk  Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de 

reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden.
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3 Een besluit van de algemene vergadering als in lid 2 bedoeld heeft geen gevolg zolang 

het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring 

indien het weet of redelijkerw ijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering 

niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schuldenEDCBA

H O O F D S TU K  6 . O V E R D R A C H T E N O V ER G A N G  V A N  A A N D E L EN  

A rtike l 6 .1 -  L everin g  van aan d e len ; n o tarië le  akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of 

verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een 

daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is 

verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

A rtike l 6 .2  -  B lo kkerin g sreg eling ; aan b ied in g sreg e lin g

1. aanbiedingsverplichting

a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen, ‘de

aanbieder’) moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders 

(hierna te noemen: ‘de aanbiedingsverplichting ’).

Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van 

een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 

4:38 Burgerlijk Wetboek

Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel 

begrepen

b De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a. bedoeld, alleen met van 

toepassing-

(i) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met de 

voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor een periode van 

drie (3) maanden geldig is.

(ii) als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap waarin 

die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de doorslaggevende 

stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is van die 

vennootschap, m its in die vennootschap geen andere activiteiten worden 

uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien van de 

vennootschap

(iii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die 

betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de uiteindelijk 

gerechtigde m privé als de houder van de certificaten een rechtspersoon is, 

enig bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder van de met de 

certificaten corresponderende aandelen wordt.

(iv) in geval van decertificering van aandelen, waarbij de met de certificaten 

corresponderende aandelen toekomen aan de houder van de betreffende 

certificaten.

(v) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de 

aandeelhouder op grond van de wet verplicht is.

(vi) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is 

geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen 

vervolgens binnen twee jaar na ontbinding van die gemeenschap aan de 

oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld.

Het hiervoor onder 1.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van een 

aandeelhouder op w ie een sanctie als bedoeld in hoofdstuk 14 is opgelegd.
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2. aanbod

a. A ls aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van 

zijn voornemen tot overdracht van de aandelen die hij wenst over te dragen, onder 

opgave van het aantal, de soort en, indien bekend, de naam van degene(n) aan w ie 

de aanbieder wenst over te dragen.

b Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het

aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.

3. reflectieterm iin

Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te 

kopen en aan w ie geen sanctie als bedoeld in hoofdstuk 14 is opgelegd, deelt dat binnen 

vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: ‘de reflectieterm ijn ’) 

schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te 

verkrijgen, alsmede de aanduiding van de aandelen en de soort aandelen, bij gebreke 

waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4- voorkeursrecht en toewijzing

a Iedere mede-aandeelhouder die heeft gereflecteerd, heeft het recht van voorkeur 

naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk 

aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders die hebben gereflecteerd, met dien 

verstande dat de houders van aandelen van dezelfde soort als de aangeboden 

aandelen het recht van voorkeur kunnen uitoefenen vóór de aandeelhouders van 

andere soorten, tenzij hierna anders is bepaald 

orioriteitsaandelen

b. A ls de mede-prionteitsaandeelhouders op evenveel prioriteitsaandelen reflecteren 

als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal prioriteitsaandelen 

toegewezen.

c Als de mede-prioriteitsaandeelhouders op meer prioriteitsaandelen reflecteren dan 

aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar 

evenredigheid van het bezit van prioriteitsaandelen door iedere mede- 

prioriteitsaandeelhouder.

d. A ls de mede-prioriteitsaandeelhouders op m /nder prioriteitsaandelen hebben 

gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen 

worden toegewezen, worden de overige prioriteitsaandelen aan de overige mede- 

prioriteitsaandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde 

evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting 

beslissen.

e. A ls de mede-prioriteitsaandeelhouders niet op alle aangeboden prioriteitsaandelen 

reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden 

voor de (overige) prioriteitsaandelen aan te w ijzen.

De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, m its met 

instemming van de aanbieder.

De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na 

het verstrijken van de reflectieterm ijn. 

gewone aandelen

f. A ls de mede-houders van gewone aandelen op evenveel gewone aandelen 

reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal gewone 

aandelen toegewezen.

g. A ls de mede-houders van gewone aandelen op meer gewone aandelen reflecteren
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dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar 

evenredigheid van het bezit van gewone aandelen door iedere mede-houder van 

gewone aandelen.

h. A ls de mede-houders van gewone aandelen op m /nder gewone aandelen hebben 

gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen 

worden toegewezen, worden de overige gewone aandelen aan de overige mede- 

houders van gewone aandelen toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde 

evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting 

beslissen.

i. A ls de mede-houders van gewone aandelen niet op alle aangeboden gewone 

aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere 

gegadigden voor de (overige) gewone aandelen aan te w ijzen.

De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, m its met 

instemming van de aanbieder

De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na 

het verstrijken van de reflectieterm ijn.

cumulatief preferente stemrechtloze aandelen

j. A ls de mede-aandeelhouders op evenveel cumulatief preferente stemrechtloze 

aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal 

cumulatief preferente stemrechtloze aandelen toegewezen.

k. A ls de mede-aandeelhouders op meer cumulatief preferente stemrechtloze aandelen 

reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen 

naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid van het aandelenbezit van iedere 

mede-aandeelhouder. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal 

loting beslissen.

I Als de mede-aandeelhouders op minder cumulatief preferente stemrechtloze 

aandelen reflecteren dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden 

kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede- 

aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor 

zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen

m Als de mede-aandeelhouders niet op alle aangeboden cumulatief preferente 

stemrechtloze aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of 

meer andere gegadigden voor de (overige) cumulatief preferente stemrechtloze 

aandelen aan te w ijzen.

De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, m its met 

instemming van de aanbieder.

De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na 

het verstrijken van de reflectieterm ijn.

n Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken 

van de reflectieterm ijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige 

aandeelhouders mee, de namen van degenen aan w ie de aangeboden aandelen zijn 

toegewezen, het aantal aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen en de soort 

aandelen die aan ieder van hen zijn toegewezen.

prijsbepaling

a Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast.

Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het 

bestuur bedoeld in lid 4 onder n tot overeenstemming over de prijs, dan zal de prijs
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worden vastgesteld door drie deskundigen, van w ie ten m inste één een accountant 

moet zijn De deskundigen worden door partijen in onderling overleg aangewezen en 

bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken na verloop van de 

hiervoor vermelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de 

kantonrechter in w iens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op 

verzoek van de meest gerede partij.

b De pnjsbepalingsregeling als bedoeld in lid 5 onder a is niet van toepassing na een 

besluit tot ontheffing daarvan door de algemene vergadering met ingang van het 

moment als opgenomen in dat besluit

c. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere 

gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, 

waarvan kennisnem ing voor de prijsvaststelling dienstig is

d. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen 

een week na ontvangst van het rapport, de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de 

aanbieder en aan alle overige aandeelhouders

e. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende 

kosten, zoals het honorarium  van de deskundigen, komen voor rekening van:

(i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen 

door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in 

de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde 

gekochte aandelen;

(ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b te vermelden 

bevoegdheid; dan wel

(m) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.

6 terugtrekken

a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 4 

onder n bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door 

schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de 

aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de 

overige gegadigden.

Op deze aanbieding is het bepaalde in de voorafgaande leden zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing.

Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben 

teruggetrokken onder vermelding

(i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of

(ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, m its dit 

plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle 

aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke prijs 

Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het 

bestuur doet van de ontvangst daarvan onm iddellijk mededeling aan alle overige 

aandeelhouders.

7 levermq

Nadat de term ijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen 

vier weken worden geleverd tegen gelijktijd ige betaling in geld van de verschuldigde prijs, 

tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.
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8 vrije overdracht

Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle aangeboden 

aandelen tegen gelijktijd ige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan 

w ie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden en de 

algemene vergadering met (tijd ig) een of meer gegadigden heeft aangewezen, zal de 

aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op 

voorwaarden dat

het alle aangeboden aandelen betreft; en

het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of 

overeengekomen prijs, en

het niet tegen andere m inder bezwarende voorwaarden is, en 

de levenng plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en 

de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. verplichte aanbieding

De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden 

aangeboden

a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder 

dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige gerechtigde natuurlijk persoon van 

een aandeelhouder-rechtspersoon;

b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of 

partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten 

verbonden aan de aandelen als enige uitoefent,

c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het 

kader van de schuldsanenngsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing 

wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder 

curatele wordt gesteld of op andere w ijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen 

verliest;

d als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van 

de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is 

geregistreerd en die zijn aandelen omvat, op grond van het bepaalde in artikel 1:91 

Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de 

geregistreerd partner van de aandeelhouder; 

e als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing 

ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt 

ontbonden;

f. als onherroepelijk vaststaat dat een aandeelhouder geen partij meer is bij de 

aandeelhoudersovereenkomst als bedoeld in artikel 7.5.1.a.;

g. als onherroepelijk  vaststaat dat een aandeelhouder in verzuim is wat betreft de 

nakom ing van een statutaire verplichting dan wel een verplichting uit de in artikel 

7 5.1.a. bedoelde aandeelhoudersovereenkomst;

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met 

dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod m te trekken en dat, als 

zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden 

aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieding meedeelde de 

aandelen niet te w illen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder 

slechts het recht hebben de aandelen te behouden.
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10 rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van 

aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, 

met aandelen gelijkgesteld 

11. schrifteliike kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende 

brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden

A rtike l 6 .3 -  O verd rach t ó n m o g elijk  o f u ite rs t b ezw aarlijk

1. A ls een aandeelhouder, die niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als 

bedoeld in artikel 2 192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zijn aandelen w il vervreemden, maar 

overdracht van de aandelen in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan die 

verplichting of eis onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan hij de vennootschap verzoeken 

om gegadigden aan te w ijzen aan w ie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen. Op 

deze regeling is artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. 

A ls de vennootschap niet binnen drie maanden na het verzoek gegadigden heeft 

aangewezen, kan de aandeelhouder binnen zes maanden na het verstrijken van deze 

term ijn zijn aandelen aan een ander overdragen en is de verkrijger van de aandelen niet 

gebonden aan de statutaire verplichting of eis.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing als overdracht van aandelen onmogelijk of 

uiterst bezwaarlijk is in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan een statutaire 

prijsbepalingsregelmg waaraan de aandeelhouder niet is gebonden.

H O O F D S TU K  7 . A A N D E E L H O U D E R S R E C H T E N , -P L IC H T E N E N -E IS E N  

A rtike l 7 .1 -  W erk in g o verd rach t aan d eel teg en over d e ven n o o tsch ap  

De levering van een aandeel of de levermg van een beperkt recht daarop overeenkomstig het 

bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap 

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel 

verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft 

erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft 

erkend door inschrijving in het register van de vennootschap.

A rtike l 7 .2  -  W erk in g o verd racht certificaat teg en over d e ven no o tsch ap

De levering van een certificaat van een aandeel met vergaderrecht werkt ook van rechtswege

tegenover de vennootschap.

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het certificaat 

van dat aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de 

rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de 

rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het register van de vennootschap.

A rtike l 7 .3 - A an d ee l in  g em een sch ap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met 

vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als 

bedoeld m Boek 1 Burgerlijk  Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk 

aan te w ijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

A rtike l 7 .4  -Z eg gen schap s- en  w in strech ten  van so o rten  aan d e len

Onverm inderd de overigens in deze statuten en in de wet aan (een bepaalde soort) aandelen

toegekende bevoegdheden zijn aan de volgende soort aandelen de volgende

zeggenschapsrechten en/of financiële rechten verbonden:

aan een gewoon aandeel

i) is wmstrecht volgens het bepaalde in artikel 12.2 lid 3 juncto 12.1 verbonden;
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ii) is stemrecht in de algemene vergadering volgens het bepaalde in artikel 8.7 lid 1 

verbonden;

(iii) is vergaderrecht verbonden

aan de cumulatief preferente stemrechtloze aandelen

(i) zijn bijzondere w instrechten verbonden, als bedoeld in artikel 12 1 onder a;

(ii) is geen stemrecht verbonden in de algemene vergadering,

(iii) is stemrecht verbonden in de vergadering van houders van cumulatief preferente 

stemrechtloze aandelen, waarbij aan elk cumulatief preferent stemrechtloos aandeel één 

stem is verbonden;

(iv) is vergaderrecht verbonden in zowel de algemene vergadering als de vergadering van 

houders van cumulatief preferente stemrechtloze aandelen.

aan de prioriteitsaandelen

(i) zijn bijzondere zeggenschapsrechten verbonden, waaronder het recht tot goedkeuring 

van bepaalde besluiten van andere organen;

(ii) is stemrecht in de algemene vergadering volgens het bepaalde in artikel 8.7 lid 1 

verbonden;

(iii) is stemrecht verbonden in de prioriteit, waarbij aan elk prioriteitsaandeel één stem is 

verbonden;

(iv) zijn geen w instrechten verbonden, behoudens de gerechtigdheid tot het 

hquidatieoverschot verbonden als bedoeld in artikel 13.2;

(v) is vergaderrecht verbonden in zowel de algemene vergadering als de prioriteit

A rtike l 7 .5  -  A an d ee lh o u d ersverp lich tin g en en -e isen

1. Onverm inderd het elders in deze statuten bepaalde zijn de volgende verplichtingen en/of 

eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 

2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden:

a. voor elke aandeelhouder is aan het aandeelhouderschap de verplichting jegens de 

mede-aandeelhouders verbonden partij te zijn bij de aandeelhoudersovereenkomst 

met kenmerk 20120613.01 MFH, ondertekend op zeven en tw intig februari 

tweeduizend dertien

b voor elke aandeelhouder is aan het aandeelhouderschap de verplichting jegens de 

mede-aandeelhouders verbonden om elke bepaling uit deze onder 7.5.1.a. bedoelde 

aandeelhoudersovereenkomst na te komen.

2. Geen enkel beding opgenomen in de statuten wordt geacht een derdenbeding te zijn, 

tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3. De algemene vergadering kan ontheffing verlenen van een statutaire eis of verplichting

A rtike l 7 .6  -  O n tb reken p rio rite itsaan d e len

Indien en zolang er geen prioriteitsaandelen worden gehouden door anderen dan de 

vennootschap zelf, komen de in deze statuten aan de prioriteit toegekende rechten en 

bevoegdheden toe aan de algemene vergadering.

H O O F D S TU K  8 . A L G E M E N E V E R G A D E R IN G , V E R G A D E R IN G  V A N H O U D E R S V A N  

A A N D E L E N  V A N E E N B E P A A L D E S O O R T O F A A N D U ID IN G  

A rtike l 8 .1 -  A lg em en e verg ad erin g

Tijdens elk boekjaar wordt ten m inste één algemene vergadering gehouden.

A rtike l 8 .2  -  P laats  van  verg ad erin g

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is 

gevestigd.

A rtike l 8 .3  -  O p roep in g

Pagina 13 van 19



Het bestuur is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.

Een of meer aandeelhouders en/of vergadergerechtigden die gezamenlijk ten m inste een 

honderdste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om het bestuur te 

verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. A ls het bestuur met binnen vier weken 

tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van 

het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.EDCBA

A rtike l 8 .4  -  B ijw on en ; w o o rd vo eren ; s tem rech t; ad v iesrech t

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin 

het woord te voeren.

2. Iedere aandeelhouder is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, 

met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.7 lid 1 en onverm inderd het bepaalde in 

artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek

3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een 

raadgevende stem .

4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door m iddel van een 

elektronisch communicatiem iddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan 

aan het bepaalde in artikel 2.227a lid 2 Burgerlijk Wetboek Het bestuur kan voorwaarden 

stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiem iddel. Deze voorwaarden 

worden bij de oproeping bekendgemaakt

5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk 

gevolmachtigde. Aan de eis van schnftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de 

volmacht elektronisch is vastgelegd.

A rtike l 8 .5  -  V o o rzitte rsch ap en n o tu len

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is 

aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar 

leiding.

Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke 

algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt 

aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld 

door de voorzitter en secretaris en als blijk daarvan door hen ondertekend.

A rtike l 8 .6 - V erg ad ering  van h o u ders  van aan d e len van een b ep aa lde  so o rt o f 

aan d u id in g

1. oproeping

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden 

telkens als dit is vereist op grond van een wettelijk voorschrift of deze statuten Zowel het 

bestuur als een of meer houders van aandelen van de betreffende soort die gezamenlijk  

ten m inste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van aandelen van die 

soort vertegenwoordigen is bevoegd een vergadering van houders van aandelen van een 

bepaalde soort bijeen te roepen.

2. biiwonen; woord voeren

Iedere houder van aandelen van de betreffende soort alsmede iedere andere 

vergadergerechtigde die vergaderrechten heeft ten aanzien van aandelen van deze soort 

(en waarvan de vergaderrechten niet zijn opgeschort) is bevoegd een vergadering bij te 

wonen en daarin het woord te voeren.

3. biiwonen: stemrecht: adviesrecht

Iedere houder van aandelen van de betreffende soort met stemrecht is bevoegd in de
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vergadering van houders van de betreffende soort stemrecht uit te oefenen, onverm inderd 

het bepaalde in artikel 2 228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.

Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een 

raadgevende stem .

4. voorzitterschap

De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar 

leiding.

5. verw ijzing naar bepalingen algemene vergadering

Voor het overige is dat wat hiervoor in hoofdstuk 8 is bepaald ten aanzien van een 

algemene vergadering van overeenkomstige toepassing op een vergadering van houders 

van aandelen van een bepaalde soort

A rtike l 8 .7  -  A and eelh o ud ersb eslu iten  - B es lu itvo rm in g

1 Elk aandeel met stemrecht geeft recht op het uitbrengen van één stem in de algemene 

vergadering.

Een aandeelhouder van w ie het stemrecht is opgeschort, is niet gerechtigd tot uitoefening 

van het stemrecht.

2. A lle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen 

bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

A ls bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte 

meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste 

aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming

4. Ten aanzien van de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre aandelenkapitaal wordt verschaft of 

vertegenwoordigd is, is het bepaalde in artikel 2:24d Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

B lanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte 

stemmen. O f een stem (geldig) is uitgebracht is met relevant voor de bepaling welk 

gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is. Aandeelhouders van 

w ie de stemrechten en/of de vergaderrechten zijn opgeschort, tellen niet mee voor het 

bepalen welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is.

A rtike l 8 .8 -  B es lu itvo rm in g  b u iten  verg ad erin g

1. Besluitvorm ing van aandeelhouders kan op andere w ijze dan in een vergadering 

geschieden, m its alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze w ijze van besluitvorm ing 

hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De 

stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische 

weg worden uitgebracht Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook 

voldaan als het besluit - onder vermelding van de w ijze waarop ieder van de 

aandeelhouders heeft gestemd - schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorm ing in de gelegenheid gesteld om 

advies uit te brengen.

3. A ls een quorum van toepassing is moeten ten m inste zoveel stemmen zijn uitgebracht 

dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht als het 

betreffende quorum vereist.

4. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op 

besluitvorm ing buiten vergadering door houders van aandelen van een bepaalde soort, 

waarbij onder vergadergerechtigde wordt verstaan, diegene die gerechtigd is de 

vergadering van de houders van aandelen van een bepaalde soort bij te wonen en daarin

Pagina 15 van 19



akd QPONMLKJIHGFEDCBA

het woord te voeren

H O O F D S TU K  9 . B E S T U U R  

A rtike l 9 .1 -  S am en stellin g

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

A rtike l 9 .2 -  B en o em in g , sch ors in g  en o n ts lag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.

2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer 

duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing 

genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

A rtike l 9 .3 - B ezo ld ig in g

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van 

de bestuurders vast na voorafgaande goedkeuring van de prioriteit.

A rtikel 9 .4  -  B estu u rstaak, taakverd e lin g , teg enstrijd ig  b e lan g

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.

2. B ij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden ondernem ing.

3 De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur 

zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering Het bestuur is 

verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden ondernem ing.

4. Iedere bestuurder heeft één stem . Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van 

stemmen.

5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder 

meer de taakverdeling en besluitvorm ing binnen het bestuur

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorm ing als hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijd ig is met het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden ondernem ing. Wanneer alle bestuurders een 

tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is 

het bestuur niettem in bevoegd het bestuursbesluit te nemen

A rtike l 9 .5  -  G o ed keu rin g van b estu u rsb es lu iten d o o r p rio rite it 

1. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de prioriteit voor het nemen van besluiten 

waarvan de prioriteit heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen.

Een dergelijk besluit van de prioriteit moet de betreffende bestuursbesluiten duidelijk 

omschrijven en moet onm iddellijk aan het bestuur worden medegedeeld

2 Het ontbreken van goedkeuring van de prioriteit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid  

van het bestuur of de bestuurders niet aan.

A rtike l 9 .6 -  V erteg en w o o rd ig in g

1. Het bestuur vertegenwoord igt de vennootschap

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging kom t ook toe aan iedere bestuurder.

3 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging kom t verder toe aan personen die daartoe door 

het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

A rtike l 9 .7  -  B e let o f o n ts ten ten is

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de 

enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

B ij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de prioriteit daartoe voor onbepaalde 

tijd aan te w ijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast
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H O O F D S T U K 10 . B O E K JA A R , JA A R R E K E N IN G , JA A R V E R S L A G , K W IJTIN G

A rtike l 10 .1 - B o ek jaarQPONMLKJIHGFEDCBA

Het boekjaar van de vennootschap loopt van een september tot en met een en dertig

augustus.

A rtike l 10 .2 - Jaarrek en in g en  jaarverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij 

sprake is van verlenging van deze term ijn met ten hoogste zes maanden door de 

algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur 

een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk 

Wetboek voor de vennootschap geldt - het jaarverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders en 

commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders en/of 

commissarissen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de op 

grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor 

ter inzage aanwezig zijn.

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot 

vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene 

vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor 

het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en aan de raad van 

commissarissen voor het uitgeoefende toezicht, voor zover dat beleid respectievelijk 

toezicht uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid respectievelijk toezicht 

aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

4 De algemene vergadering verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de 

opgemaakte jaarrekening. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de 

raad van commissarissen bevoegd en zo deze daartoe niet overgaat is het bestuur 

verplicht de opdracht te verlenen. De algemene vergadering kan de opdracht op elk 

moment intrekken en deze aan een andere deskundige verlenen.

5. De deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, de raad van 

commissarissen en de algemene vergadering. De deskundige geeft de uitslag van zijn 

onderzoek in een verklaring weer.

6. Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 4 van dit 

artikel bedoelde opdracht achterwege blijven of kan de opdracht aan een ander dan de 

aldaar bedoelde deskundige worden verleend.

H O O F D S T U K  11 . A G IO R E S E R V E

1. De vennootschap kent, naast eventuele overige reserves, een agioreserve cumulatief 

preferente stemrechtloze aandelen.

2. Het op cumulatief preferente stemrechtloze aandelen gestorte agio zal worden geboekt 

op de agioreserve cumulatief preferente stemrechtloze aandelen, waartoe slechts de 

houders van cumulatief preferente stemrechtloze aandelen gerechtigd zijn in verhouding 

tot het nom inale bedrag van ieders bezit aan cumulatief preferente stemrechtloze 

aandelen.

3. U itkeringen ten laste van een agioreserve kunnen, m its met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 12.2, op elk moment plaatsvinden krachtens een besluit van de 

algemene vergadering op voorstel van de vergadering van de houders van aandelen van 

de betreffende soort.

H O O F D S T U K  12 . W IN S T , U IT K E R IN G E N , T U S S E N T IJD S E U IT K E R IN G E N

Pagina 17 van 19



A rtike l 12 .1 - W in stb estem m in gQPONMLKJIHGFEDCBA

De algemene vergadering is met goedkeuring door de prioriteit bevoegd tot bestemming van 

de w inst, met inachtneming van het volgende.

a. cumulatief preferente stemrechtloze aandelen

(i) Van de w inst over het laatst verstreken boekjaar wordt allereerst op de cumulatief 

preferente stemrechtloze aandelen uitgekeerd een bedrag gelijk aan een percentage 

over de som van het op die aandelen gestorte bedrag (inclusief de agioreserve 

cumulatief preferente stemrechtloze aandelen) en het bedrag van de eventueel 

ontbrekende uitkering(en) als hierna bedoeld onder (ii) Bedoeld percentage 

bedraagt m inimaal zes en maximaal zeven procent op jaarbasis en wordt 

vastgesteld door de prioriteit. ,

(n) Als de w inst van enig boekjaar niet toereikend is tot uitkering van het hiervoor 

bedoelde percentage op de preferente aandelen, wordt het ontbrekende in de 

daarop volgende jaren bij voorrang uit de jaarw inst aangevuld, voordat dividend op 

de overige aandelen wordt uitgekeerd of w inst aan dividend- of vrije reserves wordt 

toegevoegd.

(iii) De cumulatief preferente stemrechtloze aandelen zijn verder niet winstdelend.

b. prioriteitsaandelen

Pnoriteitsaandelen delen niet in de w inst van de vennootschap.

A rtike l 12 .2 - W in st en u itkerin g en

1. De algemene vergadering is met goedkeuring door de prioriteit bevoegd tot vaststelling 

van uitkeringen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de 

wet of de statuten moeten worden aangehouden

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen 

goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet 

of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen 

blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden

3 De berekening van het bedrag dat op elk aandeel wordt uitgekeerd, vindt plaats m 

verhouding tot het nom inale bedrag van elk van de aandelen, maar als dit m inder is, in 

verhouding tot het op elk aandeel gestorte bedrag van de nom inale waarde.

4. B ij de berekening van de w instverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de 

vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

A rtike l 12 .3 -  D iv id en d o verig

1. D ividenden zijn betaalbaar binnen één maand na de vaststelling behoudens verlenging 

van deze term ijn door de vergadering van houders van de betreffende soort, op de w ijze 

als door het bestuur te bepalen.

2. D ividenden waarover niet binnen vijfjaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen 

aan de vennootschap.

A rtikel 12 .4 - T u ssentijd se u itkerin g en

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het 

bepaalde in artikel 12.2 is van overeenkomstige toepassing

H O O F D S TU K 13 . V E R E F F E N IN G , U IT K E R IN G E N  

A rtike l 13 . - V ere ffen in g

De vereffening vindt plaats met inachtnem ing met het bepaalde in Boek 2 Burgerlijk  Wetboek 

A rtike l 13 .2 - U itkerin g o versch o t 

1 Het overschot na vereffening wordt uitgekeerd als volgt:

a. Op de cumulatief preferente stemrechtloze aandelen wordt eerst een bedrag
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uitgekeerd gelijk aan het achterstallig dividend als bedoeld in artikel 12.1 onder a, 

naar verhouding van het op de cumulatief preferente stemrechtloze aandelen 

gestorte bedrag

c. Het overschot wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, in verhouding tot de

nom inale waarde van ieders aandelen, maar als dit m inder is, in verhouding tot het 

op elk aandeel gestorte bedrag van de nom inale waarde, met dien verstande dat op 

de prioriteitsaandelen ten hoogste de nom inale waarde (maar als dit m inder is, het 

op de prioriteitsaandelen gestorte bedrag van de nom inale waarde) wordt 

uitgekeerd.EDCBA

H O O F D S T U K  14 . V E R Z U IM , S A N C T IE S

A rtike l 14 . - V erzu im , san cties

1. Zolang een aandeelhouder of een (andere) vergadergerechtigde een wettelijke of 

statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, worden zijn 

vergaderrecht en indien van toepassing tevens zijn stemrecht, zijn recht op uitkeringen en 

zijn overige zeggenschapsrechten, waaronder ook begrepen het recht tot instemming, 

goedkeuring en het doen van een voorstel, opgeschort. Onder stemrecht wordt tevens 

begrepen het recht om stemrecht in de vergadering van houders van aandelen van een 

bepaalde soort uit te oefenen. Onder vergaderrecht wordt tevens begrepen het recht om 

aanwezig te zijn bij en het woord te voeren in de vergadering van houders van aandelen 

van een bepaalde soort

2. De aandeelhouder respectievelijk vergadergerechtigde is in verzuim als bedoeld in lid 1, 

indien en zodra hij ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur 

te bepalen redelijke term ijn de betreffende verplichting is nagekomen dan wel aan de 

betreffende eis voldoet Als een aandeelhouder niet gehouden is zijn aandelen aan te 

bieden als bedoeld m artikel 6.2 lid 9 is voor het overige artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk 

Wetboek van toepassing.

3 A ls een aandeelhouder gehouden is zijn aandelen aan te bieden als bedoeld in artikel 6.2 

lid 9 en deze aandeelhouder, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door 

het bestuur te bepalen redelijke term ijn de verplichting tot aanbieding en overdracht 

nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en 

over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan w ie de betreffende 

aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de 

betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsphcht alsmede van een 

opschorting van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontheven.

4 De sancties blijven van toepassing als de betreffende aandelen zijn overgedragen, 

behoudens opheffing van de sancties door de algemene vergadering
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