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STATUTENWIJZIGING
IndicaHoldingB.V.

Heden,tienjunitweeduizendveertien,verscheenvoormij,
mr.ErnstHans Rozelaar,notaristeAmsterdam:
mevrouw ElisabethHendrikaHeffels,kantooradres1071DC Amsterdam,
Honthorststraat3,geborenteAmsterdam op zesmeinegentienhonderdzeventig.
De comparanteverklaarde:

destatutenvan deteUtrechtgevestigdebeslotenvennootschapmet beperkte
aansprakelijkheid:IndicaHoldingB.V.,kantoorhoudendete3572KH Utrecht,
Hengeveldstraat29,ingeschreveninhethandelsregistervan deKamer van
Koophandelondernummer: 58084118,hiernatenoemen:de "vennootschap",zijn—
laatstelijkalgeheelgewijzigdbijakteop zevenentwintignovembertweeduizend—
dertienverledenvoormij,notaris;
dealgemenevergaderingvandevennootschapheeft,blijkenszevenaandezeakte—
gehechteonderhandsestukken,buitenvergaderingenmet inachtnemingvande-
wettelijkeen statutairevereistenbesloten(i)destatutenvan devennootschap
algeheeltewijzigen,alsmede(ii)decomparantetemachtigenom deonderhavige—
statutenwijzigingdoorondertekeningvan dezeaktetotstandtebrengen.

Teruitvoeringvanhetvorenstaandeverklaardedecomparantedatdestatutenvande-
vennootschapalsvolgtkomen teluiden:
Naam en zetel
Artikel1.
1. De vennootschapdraagtdenaam:IndicaHoldingB.V.
2. De vennootschapheefthaarstatutairezetelteUtrecht.
Doel
Artikel2.
De vennootschapheefttendoel:
1. hetdeelnemenin,hetfinancierenvan,hetsamenwerkenmet enhetbesturenvan en

verlenenvan anderedienstenaanrechtspersonenenondernemingen;
2. hetverkrijgen,exploiteren,bezwarenenvervreemdenvan industrieleen

intellectueleeigendomsrechten;
3. hetverstrekkenvan zekerhedenenhetzichalsborgofaldanniethoofdelijk

medeschuldenaarverbindenvoorschuldenvan andererechtspersonenen
ondernemingendiemet haarineengroepverbondenzijnofvoorschuldenvan
derden;

4. hetbeleggenvanvermogen;
5. hetverrichtenvan alhetgeenmet hetvorenstaandeverbandhoudtofdaartoe
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bevorderlijkkanzijn,allesinderuimstezinvan hetwoord.
Kapitaalenaandelen
Artikel3.
1. De kapitaalvan devennootschapbestaatuitgewone aandelenvan tieneurocent—

(60,10)elk.Op dezeaandelenkan indealgemenevergaderingstemrechtworden—
uitgeoefend,tenzijbijdeuitgiftevan aandelenisbepaalddatdaaraangeen
stemrechtindealgemenevergaderingisverbonden.De laatstbedoeldeaandelen—
worden indezestatutenalsstemrechtloosaangeduid.

2. De aandelenluidenopnaam enzijndoorlopendgenummerd van 1 af.
Artikel4.
1. a. Uitgiftevan aandelen,waaronderbegrepenhetverlenenvan rechtentothet-

nemen van aandelen,geschiedtkrachtenseenbesluitvan dealgemene
vergadering.

b. De algemenevergaderingsteltinditbesluittevensvastofaandeuittegeven—
aandelenaldan nietstemrechtindealgemenevergaderingisverbonden,
alsmededekoersendevoorwaardenvandeuitgifte,met inachtnemingvan-
dezestatuten.

2. De algemenevergaderingkanhaarbevoegdheidtothetnemen van debesluitensub
l.a.enb.bedoeldaaneenandervennootschapsorgaanoverdragenenkandeze—
overdrachtherroepen.

3. De koersvan uitgiftemag nietbenedenparizijn.
4. Bijuitgiftevan aandelenheeftiedereaandeelhoudereenvoorkeursrechtnaar

evenredigheidvanhetgezamenlijkebedragvan zijnaandelen,behoudenshet
bepaaldeindewet.Hetvoorkeursrechtisnietoverdraagbaar.
Hetvoorkeursrechtkan,telkensvooreenenkeleuitgifte,wordenbeperktof
uitgesloten.

Vruchtgebruik,pandrechtencertificaten
Artikel5.
1. Op aandelenkan vruchtgebruikwordengevestigd.De aandeelhouderheefthet-

stemrechtop deaandelenwaaropvruchtgebruikisgevestigd,althansvoorzover-
aandieaandelenstemrechtisverbonden.Inafwijkingdaarvankomt hetstemrecht-
toeaandevruchtgebruiker:

indienheteenvruchtgebruikis,alsbedoeldindeartikelen4:19en4:21
BurgerlijkWetboek,tenzijbijdevestigingvanhetvruchtgebruikdoorpartijen
ofdekantonrechterop devoetvan artikel4:23lid4 BurgerlijkWetboekanders
isbepaald;of
indienditbijdevestigingvanhetvruchtgebruikisbepaaldofnadien
schriftelijktussendeaandeelhouderendevruchtgebruikerisovereengekomen,
mitszoweldezebepalingals— bijoverdrachtvanhetvruchtgebruik-de
overgangvanhetstemrechtisgoedgekeurddoordealgemenevergadering.

2. De aandeelhouderdiegeenstemrechtheeftendevruchtgebruikerdiestemrecht—
heeft,hebbenderechtendiedoordewetzijntoegekendaandehoudersvan
certificatenvan aandelenwaaraanvergaderrechtisverbonden.De vruchtgebruiker-
diegeenstemrechtheeft,heeftdezerechten,indienbijdevestigingofoverdracht—
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vanhetvruchtgebruiknietandersisbepaald.
3. Op aandelenkanpandrechtwordengevestigd.Hetindeleden1 en2 bepaaldeis

vanovereenkomstigetoepassingbijdevestigingvanhetpandrechten indieneen-
anderinderechtenvan depandhoudertreedt.

4. Ondercertificaathoudersworden indezestatutenverstaandehoudersvan
certificatenvan aandelenwaaraanvergaderrechtisverbondenalsmededepersonen
diekrachtenshetinditartikelbepaaldederechtenhebbendiedoordewetzijn—
toegekendaanhoudersvan certificatenvan aandelenwaaraanvergaderrechtis-
verbonden.

5. Ondercertificatenworden indezestatutenverstaancertificatenvan aandelen
waaraanaldan nietvergaderrechtisverbonden.

Aandelenregister
Artikel6.
1. Hetbestuurhoudteenregisterwaarindenamen enadressenvan alle

aandeelhouders,vruchtgebruikersenpandhouderszijnopgenomen met vermelding
vanhetaantalaandelenwaartoezijvolledigdan welbeperktgerechtigdzijn,
alsmedevanhetop iederaandeelgestortebedrag.
Voortsvermeldthetregisterde datum waaropdeaandelenofhetbeperkterecht—
werdenverkregen,dedatum van de erkenningofbetekening,alsmedeofaande-
vruchtgebruikerofpandhouderhetaandeaandelenverbondenstemrechtende
rechtendiedoordewetzijntoegekendaanhoudersvancertificatenvanaandelen—
waaraanvergaderrechtisverbonden,toekomt.
Ten slottevermeldthetregisterofaandelenstemrechtlooszijn.

2. Alleinschrijvingenenaantekeningeninhetregisterzullenwordenondertekend—
doordegene(n)dieconformhethiernabepaaldebevoegdzijndevennootschapte-
vertegenwoordigen.

3. Iedereaandeelhouder,vruchtgebruiker,pandhouderencertificaathouderisverplicht
ervoorzorgtedragendatzijnadresbijdevennootschapbekendis.Indientevens-
eenelektronischadresbekendwordtgemaaktmet alsdoelopneming inhetregister,
houdtdezebekendmakingtevensdeinstemminginom allekennisgevingenen-
mededelingenalsmedeoproepingenvooreenvergaderinglangselektronischeweg-
toegezondentekrijgen.

Verkrijgingvan eigenaandelen
Artikel7.
1. Hetbestuurbeslistoverdeverkrijgingvan aandeleninhetkapitaalvan de

vennootschap.Verkrijgingdoordevennootschapvannietvolgestorteaandelenin-
haarkapitaalisnietig.

2. Volgestorteeigenaandelenmag devennootschapslechtsverkrijgenom nietof
indienisvoldaanaanhetbepaaldeinartikel2:207BurgerlijkWetboek.

Kapitaalvermindering
Artikel8.
De algemenevergaderingkanbesluitentotverminderingvanhetgeplaatstekapitaal—
doorintrekkingvan aandelenofdoorhetbedragvan aandelenbijstatutenwijzigingte-
verminderen,met inachtnemingvanhetdienaangaandeindewetbepaalde.
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Op eenbesluittotverminderingvan hetgeplaatstekapitaalmet terugbetalingop
aandelenzijndeleden2 toten met4 van artikel2:216BurgerlijkWetboekvan
overeenkomstigetoepassing.
Terugbetalingofontheffingvan destortingsplichtinhetkadervande
kapitaalverminderingisslechtstoegestaanvoorzoverheteigenvermogengroterisdan
dereservesdiekrachtensdewetofdezestatutenmoetenwordenaangehouden.
Leveringvan aandelenencertificatenmet vergaderrecht
Artikel9.
1. Voordeleveringvan aandelenisvereisteendaartoebestemdetenoverstaanvan-

eeninNederlandgevestigdenotarisverledenakte,waarbijdebetrokkenenpartij—
zijn.

2. Hetinlid1 bepaaldevindtovereenkomstigetoepassingop deuitgiftevan aandelen,
devestigingenleveringvaneenvruchtgebruiken/ofpandrechtop aandelenenop-
detoedelingvan aandelenbijverdelingvanenigegemeenschap.

3. Behoudensinhetgevaldevennootschapzelfbijderechtshandelingpartijis,
kunnen deaaneenaandeelverbondenrechtendoordeverkrijgervan dataandeel—
eerstwordenuitgeoefendnadatdevennootschapderechtshandelingheefterkendof
eenafschriftofuittrekselvandeaktealsinlid1 bedoeldaanhaarbetekendis,dan-
welnadatzijdezeheefterkenddoorinschrijvinginhetregister.

4. De artikelen2:196aen 196bBurgerlijkWetboekzijnvan overeenkomstige
toepassingmet betrekkingtotdeleveringvan eencertificaatvan eenaandeel
waaraanvergaderrechtisverbonden,met dienverstandedatde inartikel2:196b-
BurgerlijkWetboekbedoeldeoverleggingofbetekeninggeschiedtvan eenafschrift
van deaktevan levering.

Blokkeringsregeling
Artikel10.
1. Eenaandeelhouderkaneenofmeervan zijnaandelenvrijelijkoverdragen:

a. binnendriemaanden naschriftelijkegoedkeuringvan alle
medeaandeelhouders;

b. aaneeneerderehouderindiendeaandeelhouderhiertoekrachtensdewet
verplichtis;

c. indienoverdrachtwordtgevorderdop grondvan artikel4:19ofartikel4:21—
BurgerlijkWetboek,mitshetstemrechtalsdantoekomtaandeoverdrager.

Iedereandereoverdrachtvan aandelenkan slechtsplaatshebben,nadatde
aandeelhouderditaandeelofdezeaandeleneersttekoopheeftaangebodenaan-
diensmedeaandeelhouders.
Voordetoepassingvanditartikelwordtonderaandelentevensbegrepenhetrecht-
tothetnemen van aandelen.
Overdrachtvan aandelenkrachtenslegaatgeldtvoordetoepassingvan ditartikel-
alsoverdrachtdoordeerflater.

2. Alsaanbodgeldtdemededelingvandebetreffendeaandeelhouder(de'aanbieder')—
aandevennootschapvan devoorgenomenoverdrachtonderopgavevanhetaantal—
aandelendathijwenstovertedragenen,indiendezebekendzijn,van denaam van
degeneaanwiehijwenstovertedragenalsmededebedongentegenprestatie.

Company.info



3. Na ontvangstvandezemededelingbrengtdevennootschaphetaanbodalsmedede
daarbijverstrektegegevensbinnentweeweken terkennisvandeoverige
aandeelhouders.

4. De aandeelhouderdiebenofmeervandeaangebodenaandelenwensttekopen—
geeftdaarvankennisaandevennootschapbinnendrieweken na verzendingvan de
inhetvorigelidbedoeldemededeling.
De vennootschapgeeftonverwijldkennisaanhaaraandeelhoudersindienzich—
binnende indevorigezinbedoeldetermijngeengegadigde(n)vooralle
aangebodenaandelenheeft(hebben)gemeldofindienzijv66rhetverstrijkenvan-
dedaarbedoeldetermijnreedsvan allemedeaandeelhoudersberichtheeft
ontvangen,waaruitblijktdatvanhetaanbodgeenofgeenvollediggebruikwordt—
gemaakt.
De vennootschapzelfkan slechtsmet instemmingvan deaanbiederalsgegadigde—
optreden.
Ingevaltweeofmeeraandeelhoudersgegadigdenzijnvoormeeraandelendan zijn
aangeboden,zaltoewijzingdoordevennootschapgeschiedennaarevenredigheid-
vanhun aandelenbezit.
Iseenaandeelhoudergegadigdevoorminderaandelendanhem naarbedoelde
evenredigheidzoudentoekomendan wordendeoverigeaangebodenaandelenaan-
deanderegegadigdennaarbedoeldeevenredigheidtoegewezen.
Voorzovertoewijzingnaardiemaatstafnietmogelijkis,zallotingdoorhetbestuur
beslissen.

5. Binnentweeweken nahetverstrijkenvan de inhetvorigelidbedoeldetermijnstelt
devennootschapdeaanbiederinkennisvandenaam van iederegegadigdealsmede
vanhetaantaltoegewezenaandelen.

6. De prijsvan deaangebodenaandelenzal-tenzijpartijeneenpariganders
overeenkomen-worden vastgestelddooreenofmeeronafhankelijkedeskundigen,
diedoorpartijeningemeenschappelijkoverlegwordenbenoemd.Komen zij
hieromtrentbinnentweeweken na ontvangstvan deinhetvorigelidbedoelde
kennisgevingniettotovereenstemming,dan zaldemeestgeredepartijaande
kantonrechtervan derechtbankbinnenwiensarrondissementdevennootschaphaar
statutairezetelheeft,debenoemingvan drieonafhankelijkedeskundigen
verzoeken.
De deskundigenzijngerechtigdtotinzagevan alleboekenenbescheidenvande-
vennootschapentothetverkrijgenvan alleinlichtingen,waarvankennisneming—
voorhun prijsvaststellingdienstigis.
Zodradedoordeskundigenvastgesteldeprijsterkennisisgebrachtvan de
vennootschap,deeltdiedezeprijsonverwijldmee aandeaanbiederen de
gegadigde(n).

7. De aanbiederblijftbevoegdzijnaanbod-mitsgeheel— intetrekkenbinneneen—
maand nadathem dekennisgevingenomtrentgegadigde(n)enprijszijngedaan.—
Eengegadigdeisbevoegdzichterugtetrekkenbinneneenmaand nadathem de-
kennisgevingomtrentdeprijsisgedaan.
Na terugtrekkingvan eenofmeergegadigdenvindtopnieuwtoewijzingplaatsals—
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8.

9.

10

11

12

hiervoorbedoeld,waarvandoordevennootschapaandeaanbiederonverwijld
wordtkennisgegeven.
De aanbiederisbevoegdalsnogzijnaanbod-mitsgeheel-intetrekkenbinneneen
maand nadathem dekennisgevingomtrentdetweedetoewijzingisgedaan.
De gekochteaandelenmoetentegengelijktijdigebetalingvan dekoopsomworden
geleverdbinneneenmaand na verloopvan determijn,gedurendewelkehetaanbod
kanworden ingetrokken.
De aanbieder,diezijnaanbodnietheeftingetrokken,kandeaangebodenaandelen,
zoalsbijhetaanbodkenbaargemaakt,vrijelijkoverdragenbinnendriemaanden,—
nadathem overeenkomstighetvorenstaandeismedegedeelddatvan hetaanbod—
nietofnietvollediggebruikisgemaakt,dochalleenvooreenprijsnietlagerdan is
vastgesteldmet inachtnemingvan hetinditartikelbepaalde.
De kostenvandebenoemingvan deinditartikelbedoeldedeskundigenenhun-
honorariumkomen tenlastevan:
a. deaanbieder,indiendezezijnaanbodintrekt;
b. degegadigde,indiendezezichterugtrektendeaanbiederdientengevolgevrij-

is;
c. deaanbiedervoordehelftendekopersvoordehelft,indiendeaandelendoor—

aandeelhouderszijngekocht,met dienverstandedatiederekoperindekosten—
bijdraagtinverhoudingtothetaantaldoorhem gekochteaandelen.

Indienenvoorzovereenaandeelhouderenigeverplichtingingevolgeditartikelniet
tijdignakomt,isdevennootschaponherroepelijkgevolmachtigdnamens deze
aandeelhouderallehiervooromschrevenverplichtingenna tekomen.
De vennootschapzalvan devolmacht,voorzoverbetrekkinghebbendeop de
overdracht,geengebruikmaken dan nadatdeverschuldigdekoopprijstenbehoeve
vanderechthebbendetenkantorevan devennootschapisgedeponeerd.
Allekennisgevingenenmededelingenkrachtensditenhetvolgendeartikeldienen—
schriftelijktegeschieden.Hetbestuuris,pervoorgenomenoverdrachtvan
aandelen,bevoegdtebepalendatgemeldekennisgevingenenmededelingenmoeten
geschiedenbijaangetekendebrief.

Bijzondereaanbiedingsplicht
Artikel11.
1. Ingeval:

a. van verkrijgingvan aandelenonderalgemenetitel,andersdan door
boedelmengingofjuridischefusiealsbedoeldinartikel2:333Burgerlijk
Wetboekofsplitsingalsbedoeldinartikel2:334hhBurgerlijkWetboek;

b. eenaandeelhouderhetvrijebeheeroverzijnvermogenverliest;
c. dehuwelijks-ofpartnerschapsgemeenschap,waarvanaandelendeeluitmaken,

andersdandooroverlijdenvan deaandeelhouder,wordtontbonden;
d. hetstemrechtop aandelennietmeertoekomtaandevruchtgebruikerenhet-

vruchtgebruikisgevestigdop grondvan artikel4:19of4:21Burgerlijk
Wetboek,dan wel bijheteindevan eendergelijkvruchtgebruik;

e. dezeggenschapoverdeondernemingvaneenaandeelhouder-rechtspersoon—
directofindirectovergaatop eenofmeeranderenzoalsbedoeldinhetSER-—
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2.

3.

4.

5.

6.

besluitFusiegedragsregels2000,ookindiendezeregelsnietvantoepassing—
zijn,

moetendeaandelenvan debetreffendeaandeelhoudertekoopwordenaangeboden
aandemedeaandeelhouders,tenzij:
a. allemedeaandeelhoudersbinnendriemaanden na hetontstaanvan de

aanbiedingsplichtschriftelijkhebbenverklaardakkoordtezijngegaanmetde-
nieuweaandeelhouder(s);

b. deaandelenzijngaanbehorentoteengemeenschapwaartoe,naastdegenevan
wienszijdedeaandelenindegemeenschapzijngevallen,nog eenofmeer—
anderepersonengerechtigdzijn,voorzoverdeaandelenbinneneenjaarna de
ontbindingvandegemeenschapzijntoegedeeldaandegenevan wienszijdede
aandelenindegemeenschapzijngevallen.

Uiterlijkdertigdagennadateeninhetvorigelidbedoeldgevalzichvoordoet,
ingevalvan overlijdenechterbinnendriemaanden na hetoverlijden,moetde
betrokkenaandeelhouderdan welmoetenzijnrechtverkrijgendenmededeling
daarvandoenaandevennootschap.
Ingevalvanoverlijdenvandeaandeelhouderwordtvoordebeoordelingofer
sprakeisvan eenpersoonaanwiedeaandelenvrijelijkkondenworden
overgedragen,uitgegaanvan deerflater.
Ingevalaandelenzijnovergegaanonderopschortendeenontbindendevoorwaarde—
geldendeuitzonderingenvan lid1 alleenvoordeverkrijgersonderontbindende—
respectievelijkopschortendevoorwaardediehieraanvoldoenophetmoment van-
vervullingvandeopschortendevoorwaardeenhetvervallenvandeontbindende—
voorwaarde.

Zolangdeaandeelhouderinverzuimistevoldoenaandeverplichtingtot
aanbiedingvan aandelenop grondvan hetbepaaldeinditartikel,ishetaandie
aandelenverbondenstemrecht,hetrechtop deelnameaandealgemenevergadering
enhetrechtop uitkeringenopgeschort.
Hetbepaaldeinhetvorigeartikelisvoorzovermogelijkvanovereenkomstige—
toepassing,met dienverstandedatdeaanbiedernietbevoegdiszijnaanbodinte-
trekkenendat,indienblijktdateronderdeoverigeaandeelhoudersgeenof
onvoldoendegegadigdenzijnom alleaangebodenaandelentegencontantebetaling
tekopen,deaanbiederslechtsbevoegdisdebetreffendeaandelentehouden.

Bestuur
Artikel12.
1. Hetbestuurvandevennootschapwordtgevormd dooreenofmeerdirecteuren.
2. De directeurenwordendoordealgemenevergaderingbenoemd met inachtneming-

van artikel19lid2 van dezestatuten.
Schorsingofontslagvan eendirecteurkanslechtsplaatsvindenkrachtenseen
besluitvan dealgemenevergaderinggenomen met eenmeerderheidvan twee/derde
(/s)van deuitgebrachtestemmen,welketwee/derdemeerdan dehelftvanhet
geplaatstekapitaalvertegenwoordigt.
Eenschorsingkan,ookna eenofmeermalenverlengdtezijn,intotaalnietlanger—
durendan driemaanden,tenzijtotontslagwordtbesloten,inwelkgevaldietermijn
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3.

4

5.

6.

7.

kandoorlopentotaanheteindevan dedienstbetrekking.
De bezoldigingenverderearbeidsvoorwaardenvan iederedirecteurworden
bepaalddoordealgemenevergaderingmet inachtnemingvan artikel19lid2van-
dezestatuten.
Aan degoedkeuringvan dealgemenevergaderingzijnonderworpenallebesluiten-
vanhetbestuuromtrentzodanigerechtshandelingenalsdoordealgemene
vergaderingduidelijkomschrevenen schriftelijkterkennisvanhetbestuur
gebracht.
Voordetoepassingvanditartikelwordtmet eenbesluitvanhetbestuurtothet-
aangaanvaneenhandelinggelijkgesteldeenbesluitvanhetbestuurtothet
goedkeurenvan eenbesluitvan enigorgaanvan eenvennootschapwaarinde
vennootschapdeelneemt,mitslaatstbedoeldbesluitaandiegoedkeuringis
onderworpen.
Hetontbrekenvandegoedkeuringalsbedoeldinditartikeltastde
vertegenwoordigingsbevoegdheidvan hetbestuurofdedirecteurennietaan.
Hetbestuurmoetzichgedragennaardeaanwijzingenvandealgemene
vergadering.Hetbestuurisgehoudendeaanwijzingenop tevolgen,tenzijdezein-
strijdzijnmet hetbelangvan devennootschapendemet haarverbonden
onderneming.

Ingevalvanbeletofontstentenisvaneenofmeerdirecteuren,berusthetbestuur-
vandevennootschapbijdeoverblijvendedirecteuren,dan weldeenig
overgeblevendirecteur.
Ingevalvanbeletofontstentenisvan alledirecteuren,ofvandeenigedirecteur,—
berusthetbestuurvandevennootschaptijdelijkbijeendoordealgemene
vergaderingdaartoeaangewezenpersoon.
Van beletissprakeindieneendirecteurmeerdan vijfweken wegensfysiekeof-
geestelijkegesteldheidnietinstaatiszijnwerkzaamhedenteverrichten.
Eendirecteurneemtnietdeelaandeberaadslagingenbesluitvormingindienhij-
daarbijeendirectofindirectpersoonlijkbelangheeftdattegenstrijdigismethet-
belangvan devennootschapendemet haarverbondenonderneming.Wanneerde-
tegenstrijdigheidalledirecteurenbetreftenhierdoorgeenbestuursbesluitkan
worden genomen,wordthetbesluitgenomen doordealgemenevergadering.

Vertegenwoordiging
Artikel13.
1. De vennootschapwordtvertegenwoordigddoorhetbestuur.

De bevoegdheidtotvertegenwoordigingkomt mede toeaantweedirecteuren
gezamenlijk.

2. Hetbestuurisbevoegd,onverminderddeeigenverantwoordelijkheid,
functionarissenmet vertegenwoordigingsbevoegdheidaantestellenen,door
verleningvan volmacht,zodanigetitulatuurenbevoegdhedentoetekennenals
doorhetbestuurtebepalen.

Boekjaarenjaarrekening
Artikel14.
1. Hetboekjaarvan devennootschapisgelijkaanhetkalenderjaar.
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2.

3.

Binnenvijfmaanden na afloopvan elkboekjaar,behoudensverlengingvandeze—
termijndoordealgemenevergaderingmet tenhoogstezesmaanden op grondvan-
bijzondereomstandigheden,wordtdoorhetbestuureenjaarrekening(bestaandeuit
debalansendewinst-enverliesrekeningmet toelichting)opgemaakt.
Dejaarrekeningwordtondertekenddooralledirecteuren.
Ontbreektdeondertekeningvan eenofmeervan hen dan wordtdaarvanonder—
opgaafvan redenmeldinggemaakt.
Dejaarrekeningwordtvoorzoververeistvoorzienvande inartikel2:392lid1—
BurgerlijkWetboekvermeldegegevens.
Dejaarrekeningwordtvastgestelddoordealgemenevergadering.
Nadathetvoorsteltotvaststellingvan dejaarrekeningaandeordeisgeweest,zal-
aandealgemenevergaderinghetvoorstelworden gedaanom dechargeteverlenen-
aandedirecteurenvoorhetdoorhen inhetbetreffendeboekjaargevoerdebeleid—
voorzovervan datbeleiduitdejaarrekeningblijktofuitinformatiedieanderszins—
voorafgaandaandevaststellingvan dejaarrekeningaandealgemenevergaderingis
verstrekt.

Winstbestemmingen dividend
Artikel15.
1.

2.

3.

De algemenevergaderingisbevoegdtotbestemmingvan dewinstdiedoorde
vaststellingvandejaarrekeningisbepaaldentotvaststellingvan uitkeringenvoor-
zoverheteigenvermogenvan devennootschapgroterisdan dereservesdie
krachtensdewetofdezestatutenmoetenworden aangehouden.
Eenbesluitvan dealgemenevergaderingdatstrekttotuitkeringheeftgeen
gevolgenzolanghetbestuurgeengoedkeuringheeftverleend.Hetbestuurweigert—
slechtsdegoedkeuringindienhetweetofredelijkerwijsbehoorttevoorziendatde
vennootschapnadeuitkeringnietzalkunnen voortgaanmethetbetalenvanhaar—
opeisbareschulden.
Indiendevennootschapnaeenuitkeringnietkanvoortgaanmet hetbetalenvan-
haaropeisbareschulden,zijndedirecteurendiedattentijdevan deuitkeringwisten
ofredelijkerwijsbehoordentevoorzien,jegensdevennootschaphoofdelijk
verbondenvoorhettekortdatdoordeuitkeringisontstaan,met dewettelijkerente
vanafdedagvandeuitkering.Artikel2:248lid5 BurgerlijkWetboekisvan
overeenkomstigetoepassing.
Nietverbondenisdedirecteurdiebewijstdathetnietaanhem tewijtenisdatde-
vennootschapdeuitkeringheeftgedaanendathijnietnalatigisgeweestinhet-
treffenvan maatregelenom degevolgendaarvanaftewenden.Degenediede
uitkeringontvingterwijlhijwistofredelijkerwijsbehoordetevoorziendatde
vennootschapna deuitkeringnietzoukunnen voortgaanmet hetbetalenvanhaar—
opeisbareschuldenisgehoudentotvergoedingvan hettekortdatdoordeuitkering
isontstaan,iedervoortenhoogstehetbedragofdewaardevandedoorhem
ontvangenuitkering,met dewettelijkerentevanafdedagvan deuitkering.
Indiendedirecteurendevorderinguithoofdevan deeerstezinhebbenvoldaan,—
geschiedtde indevorigezinbedoeldevergoedingaandedirecteuren,naar
evenredigheidvan hetgedeeltedatdooriedervan dedirecteurenisvoldaan.Ten—
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4.

5.

6.

7.

8.

9

aanzienvaneenschulduithoofdevan deeersteofvierdezinisde schuldenaarniet
bevoegdtotverrekening.
Met eendirecteurwordtvoordetoepassingvanhetvoorgaandelidgelijkgesteld—
degenediehetbeleidvan devennootschapheeftbepaaldofmede heeftbepaald,als
warehijdirecteur.
Hetbepaaldeinlid3 isnietvantoepassingop uitkeringenindevorm van aandelen
inhetkapitaalvandevennootschapofbijschrijvingenop nietvolgestorteaandelen.
Op doordevennootschapverkregenaandeleninhaarkapitaalenop aandelen
waarvandevennootschapcertificatenhoudtvindtgeenuitkeringplaats.
Bijdeberekeningvan iedereuitkeringtellendeaandelendiedevennootschapin-
haareigenkapitaalhoudtnietmee,tenzijdezeaandelenbelastzijnmet eenrecht-
van vruchtgebruikofpandofdaarvancertificatenzijnuitgegeventengevolge
waarvanhetwinstrechttoekomtaandevruchtgebruiker,depandhouderofde
houdervandiecertificaten.
Certificatendiedevennootschaphoudtofwaaropdevennootschapeenbeperkt—
rechtheeftop grondwaarvanzijgerechtigdistotdewinstuitkering,tellenbijde-
berekeningvan dewinstverdelingeveneensnietmee.
De uitkeringstaatvanafeenmaand na devaststellingterbeschikkingvan de
aandeelhouders,tenzijdealgemenevergaderingeenanderetermijnvaststelt.De-
vorderingenverjarendoorverloopvanvijfjaar.
Uitkeringenwaarovernietbinnenvijfjaarnadebeschikbaarstellingisbeschikt,—
vervallenaandevennootschap.

Algemene vergadering
Artikel16.

Tijdensiederboekjaarwordttenminste66nalgemenevergaderinggehoudenoften
minsteeenmaalovereenkomstigartikel20besloten.
Hierinworden iniedergevalaandeordegesteld:
a. devaststellingvandejaarrekening;
b. hetjaarverslag,voorzoverdoordewetvereist;
c. hetverlenenvan dechargeaandedirecteuren;
d. dewinstbestemming;
e. onderwerpen,waarvandebehandelingschriftelijkisverzochtdooreenofmeer

vergadergerechtigden,diealleenofgezamenlijktenminsteeenhonderdste—
gedeeltevanhetgeplaatstekapitaalvertegenwoordigen,wordenopgenomen in
deoproepingofop dezelfdewijzeaangekondigdalsdehiervoorbedoelde
onderwerpen,indiendevennootschaphetverzoeknietlaterdan op dedertigste
dagvoordievandevergaderingheeftontvangenen mitsgeenzwaarwichtig—
belangvandevennootschapzichdaartegenverzet,en

f. hetgeenverdertertafelwordtgebracht,met dienverstandedatomtrent
onderwerpendienietindeoproepingsbriefofineenaanvullende
oproepingsbriefmet inachtnemingvan devoordeoproepinggesteldetermijn—
zijnvermeld,nietwettigkan wordenbesloten,tenzijallevergadergerechtigden
ermeehebbeningestemddatdebesluitvormingoverdieonderwerpen
plaatsvindtendebestuurdersvoorafgaandaandebesluitvorminginde
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2.

3.

gelegenheidzijngesteldadviesuittebrengen.
Overigensworden algemenevergaderingengehoudenzodikwijlsdaartoedoorhet
bestuurwordtopgeroepen.Hetbestuuristotzodanigeoproepingverplichtwanneer
eenofmeervergadergerechtigden,tenminsteeenhonderdstegedeeltevan het
geplaatstekapitaalvertegenwoordigende,zulksschriftelijk,met nauwkeurige
opgavevan detebehandelenonderwerpen,aanhetbestuurverzoeken.Indienhet-
bestuurnietbinnenvierweken totoproepingisovergegaan,zodanigdatde
vergaderingbinnenzesweken nahetverzoekkanworden gehouden,zijnde
verzoekerszelftotbijeenroepingbevoegd,onderdeverplichtinghetbestuurin
kennistestellen.
De vergaderingenvan aandeelhoudersworden gehoudenindegemeentewaarde-
vennootschaphaarstatutairezetelheeft.

Artikel17.
1.

2.

3.

4

Iederevergadergerechtigdeisbevoegd,inpersoonofbijschriftelijkevolmacht,de-
algemenevergaderingbijtewonen endaarinhetwoord tevoeren.Aan deeisvan-
schriftelijkheidvandevolmachtwordtvoldaanindiendevolmachtelektronischis-
vastgelegd.
Bijdevaststellinginhoeverreeenaandeelhouderaanwezigofvertegenwoordigdis,
wordtgeenrekeninggehoudenmet aandelenwaarvandewetbepaalt,datdaarvoor
geenstemkanwordenuitgebracht.
De oproepingtoteenalgemenevergaderinggeschiedtdoormiddelvan
oproepingsbrievengerichtaandeadressenvan devergadergerechtigdezoalsdeze—
zijnvermeldinhetaandelenregister.
Indiendevergadergerechtigdehiermeeinstemtkandeoproepinggeschiedendoor-
eenlangselektronischeweg toegezondenleesbaarenreproduceerbaarberichtaan-
hetadresdatdoorhem voorditdoelaandevennootschapisbekendgemaakt.
Oproepinggeschiedtnietlaterdanop deachtstedagvoordevergadering.
Indeoproepingsbrievenmoetendetebehandelenonderwerpenwordenvermeld-
met inachtnemingvandewettelijkebepalingen.Aan algemenevergaderingenkan-
worden deelgenomenengestemddoormiddelvan eenelektronisch
communicatiemiddelindienditbijdeoproepingisvermeld.
Directeurenhebbenhetrechttothetbijwonenvan dealgemenevergaderingen-
hebbenalszodanigeenadviserendestem.
Hetbestuurhoudtvan degenomen besluitenaantekening.
De aantekeningenliggentenkantorevandevennootschapterinzagevan
aandeelhoudersencertificaathouders.
Iedereaandeelhouderencertificaathouderwordtdesgevraagdeenafschriftof
uittrekselvandezeaantekeningenverstrekttegentenhoogstedekostprijs.

Artikel18.
1.

2.

De algemenevergaderingwordtvoorgezetendoordevoorzittervanhetbestuur.—
Indiendezenietaanwezigisvoorzietdevergaderingzelfinhaarvoorzitterschap.—
Indiengeennotarieelproces-verbaalwordtopgemaakt,wordendenotulenvanhet-
verhandeldeindealgemenevergaderingdoordevoorzittereneentervergadering—
aanwezigepersoonondertekend.
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Artikel19.
1.

2.

3.

4.

5.

Elkaandeel,nietzijndeeenstemrechtloosaandeel,geeftrechtophetuitbrengen-
van benstem.
Allebesluitenwaarvoorbijdezestatutengeenanderemeerderheidis
voorgeschreven,wordengenomen met eenmeerderheidvan zeventigprocent
(70%)van deuitgebrachtestemmen.
De navolgendebesluitenkunnen echterslechtsworden genomen op basisvan
unanimiteitvan stemmen ineenvergaderingwaarinvijfenzeventigprocent(75%)—
vanhetgeplaatstekapitaalisvertegenwoordigd:
a. hetbenoemen van directeuren;
b. hetvaststellenvan bezoldigingenverderearbeidsvoorwaardenvan een

directeur;
c. hetwijzigenvandezestatuten;
d. hetontbindenvan devennootschap.
Ishetvereistegedeeltevan hetkapitaalnietvertegenwoordigd,dan wordteen
tweedevergaderingbijeengeroepen,tehoudennatenminstezestiendagenen
binnendertigdagennadeeerstevergadering.
Indezetweedevergaderingkaneenbesluitwordengenomen onafhankelijkvanhet
op dezevergaderingvertegenwoordigdegedeeltevanhetkapitaal,mitsopbasisvan
unanimiteit.

Bijdeoproeptotdezetweedevergaderingzalwordenvermelddatenwaarom een-
besluitkanworden genomen,onafhankelijkvanhettervergadering
vertegenwoordigdegedeeltevan hetkapitaal.
Vooreenaandeeldattoebehoortaandevennootschapofaaneen
dochtermaatschappijdaarvan,kan inde algemenevergaderinggeenstemworden—
uitgebracht;evenminvooreenaandeelwaarvaneenvan hen decertificatenhoudt.—

Vruchtgebruikersenpandhoudersvan aandelen,dieaandevennootschapenhaar—
dochtermaatschappijentoebehoren,zijnevenwelnietvan hun stemrecht
uitgesloten,indienhetvruchtgebruikofpandrechtwas gevestigdvoordathet
aandeelaandevennootschapofeendochtermaatschappijdaarvantoebehoorde.—
De vennootschapofeendochtermaatschappijdaarvankangeenstemuitbrengen—
vooreenaandeelwaaropzijeenrechtvan vruchtgebruikofeenpandrechtheeft.—
Bijdevaststellinginhoeverrehetkapitaaltervergaderingvertegenwoordigdis,—
wordtgeenrekeninggehoudenmet aandelen,waarvoorop grondvanhet
vorenstaandegeenstemkanwordenuitgebracht.
Indienzulksbijdeoproepingisvermeldisiedereaandeelhouderbevoegdom,in-
persoonofbijschriftelijkgevolmachtigde,doormiddelvaneenelektronisch
communicatiemiddelaandealgemenevergaderingdeeltenemen,daarinhetwoord
tevoerenenhetstemrechtuitteoefenen,mitsdeaandeelhouderviahet
elektronischcommunicatiemiddelkanwordengeidentificeerd,rechtstreekskan-
kennisnemenvandeverhandelingentervergaderingenkandeelnemenaande
beraadslaging.
De algemenevergaderingisbevoegdbijreglementvoorwaardentestellenaanhet-
gebruikvan hetelektronischecommunicatiemiddel.Indiendealgemene

Company.info



-13-

vergaderingvan dezebevoegdheidgebruikheeftgemaakt,wordendevoorwaarden
bijdeoproepingbekendgemaakt.

6. Stemmen dievoorafgaandaandealgemenevergaderingviaeenelektronisch
communicatiemiddelwordenuitgebracht,dochnieteerderdanop dedertigstedag-
voordievan de vergadering,wordengelijkgesteldmet stemmen dietentijdevan de
vergaderingwordenuitgebracht

7. De voorzitterbepaaltop welkewijzedestemwordtuitgebracht.
8. Bijstakingvan stemmen ishetvoorstelverworpen.
9. Blancostemmen worden alsnietuitgebrachtestemmen beschouwd.
Besluitvormingbuitenvergadering
Artikel20.
1. Besluitvormingvan aandeelhouderskanop anderewijzedan ineenvergadering—

geschieden,mitsallevergadergerechtigdenmet dezewijzevan besluitvorming
hebbeningestemd.De instemmingmet dewijzevan besluitvormingkanlangs
elektronischeweg plaatsvinden.

2. Ingevalvan besluitvormingbuitenvergaderingwordendestemmen schriftelijk—
uitgebracht.Aan hetvereistevan schriftelijkheidvan destemmen wordttevens
voldaanindienhetbesluitondervermeldingvan dewijzewaaropiederder
aandeelhoudersstemt,schriftelijkofelektronischisvastgelegdendooralle
vergadergerechtigdenisondertekend.De stemmen kunnen ooklangselektronische
weg wordenuitgebracht.
De directeurenwordenvoorafgaandaandebesluitvormingindegelegenheid
gesteldom adviesuittebrengen

Statutenwijziging
Artikel21.
1. De algemenevergaderingkanmet inachtnemingvan artikel19lid2 van deze

statutenbesluitentothetwijzigenvan dezestatuten.
2. Indienineenvergaderingeenvoorsteltotwijzigingvan de statutenaandeorde—

komt,dienteenafschriftvan hetvoorstel,waarindevoorgesteldewijziging
woordelijkisopgenomen,tenkantorevandevennootschaptervisieteworden—
gelegdenkosteloosverkrijgbaartewordengesteldvooraandeelhoudersen
certificaathouders,met ingangvan dedagvan verzendingvan deoproeptotdie-
vergaderingtotdeafloopvandievergadering.

3. Eenbesluittotstatutenwijzigingdatspecifiekafbreukdoetaanenigrechtvan
houdersvan gewone dan welpreferenteaandelenbehoefteengoedkeurendbesluit-
vandedesbetreffendegroepvan aandeelhouders,onverminderdhetvereistevan-
instemmingwaardituitdewetvoortvloeit.

Kennisgevingenen mededelingen
Artikel22.
1. Kennisgevingenenanderemededelingendoorofaandevennootschapofhet

bestuurgeschiedenperbriefoflangselektronischeweg.Kennisgevingenbestemd—
vooraandeelhouders,vruchtgebruikers,pandhoudersencertificaathoudersworden
verstuurdaandeadressenalsvermeldinhetaandelenregister.
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Kennisgevingenbestemdvoorhetbestuurworden verstuurdaanhetadresvande-
vennootschap.

2. Mededelingendiekrachtensdewetofdestatutenaandealgemenevergadering—
moetenwordengericht,kunnen geschiedendoormiddelvan opneming inde
oproepingsbrieven.

Vereffening
Artikel23.
1. Ingevaldoordealgemenevergaderingmet inachtnemingvan artikel19lid2van-

dezestatutentotontbindingvan devennootschapisbesloten,geschiedtde
vereffeningdoorhetbestuur,tenzijdealgemenevergaderinganderevereffenaars—
benoemt.

2. Bijhetbesluittotontbindingzaltevensdebeloningwordenbepaaldvan de
vereffenaarofdevereffenaarsgezamenlijk.

3. Tijdensdevereffeningblijvendestatutenvoorzoveelmogelijkvankracht.
4. Hetsaldona vereffeningwordtaandeaandeelhoudersinverhoudingtotieders

rechtuitgekeerd.
Slotbepaling
Artikel24.
Aan dealgemenevergaderingbehoort,binnendedoordewetendezestatutengestelde
grenzen,allebevoegdheid,dienietaanhetbestuurofanderenistoegekend.
Slotverklaring
Ten slotteverklaardedecomparantedathetgeplaatstekapitaalvan devennootschapad
tienduizendeuro(610.000,00)isverdeeldinhonderdduizend(100.000)gewone
aandelen,elkmet eennominalewaardevan tieneurocent(60,10).
Slotakte
De comparanteismij,notaris,bekend.
DezeakteisverledenteAmsterdam op dedatum inhethoofdvermeld.
Na zakelijkeopgavevan entoelichtingop de inhoudvandezeakteaandecomparante-
heeftdezeverklaardvan de inhouddaarvantehebbenkennisgenomenenopvolledige—
voorlezingdaarvangeenprijstestellen.
De comparanteheeftmet mij,notaris,dezeakteonmiddellijkna beperktevoorlezing—
ondertekendom dertienuurenvijftigminuten.
(volgen:)dehandtekeningen
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