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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
(Koninklijke Brill N. V.)

Op twee juli trveeduizend twintig is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia
Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen:
me1rouw mr. Kaoutar Laachir, geboren te Amsterdam op achtentwintig mei
negentienhonderd vijfennegentig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor
Amsterdam), Apollolaan 15,1.077 AB Amsterd
De comparant heeft het volgende verklaard
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Brill N.V., een
naamloze vennootschap, gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te Plantijnstraat2,
2321 JC Leiden en ingeschreven in het handelsregister onder nuÍlmer 28000012 (de
vennootschap), gehouden op vijfentwintig juni tweeduizend twintig, is op voorstel
van de gecombineerde vergadering besloten de statuten van de vennootschap te
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen
deze alctete doen passeren. Yandeze besluitvorming blijkt uit een verklaring die aan
deze akte is gehecht Gijlage).

De statuten van de vennootschap zljn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op
zesentwintig juli tweeduizend tien verleden voor een waarnemer van lnÍ. G.W.Ch.
Visser, destijds notaris te Amsterdam,terzake waarvan een ministeriële verklaring
van geen bezwaar werd verleend op zesentwintig mei tweeduizend tien, onder
munmerNV 4512
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de
vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgÍ.
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STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel I
De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Brill N.V
Zij is gevestigd te Leiden.
A

+il-^I a

De vennootschap heeft ten doel:
het uitgeven van informatieprodukten en het voeren van handel daarin;
het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en/of het voeren
van de directie over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant

a.
b.
c.

-

doel;
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

DUUR
ruat\Ll

J

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
ru]IÀvl

T

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro
(ELrR 3.000.000), verdeeld in twee miljoen vijftronderdduizend (2.500.000)
gewone aandelen en twee miljoen vijftronderdduizend (2.500.000) cumulatief

2.

preferente aandelen, elk groot zestig eurocent (EUR 0,60).
Waar in deze statutsn over aandelen of aandeelhouders zonder nadere
aanduiding wordt gesproken, worden daaronder verstaan zowel de gewone

aandelen als de cumulatief preferente aandelen respectievelijk zowel de
houders van gewone aandelen, als de houders van cumulatief preferente
aandelen.

AANDELEN. AANDEELBEWIJZEN. REGISTER VAN HOUDERS VAN
AANDELEN. VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel5

1.
2.

De aandelen luiden op naam. Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen

afgegeven; aan houders van aandelen wordt op hun verzoek een nietverhandelbaar bewijs van inschrijving in na te melden register afgegeven.
Het bestuur houdt ten kantore van de vennootschap een register van de
houders van aandelen, waarin met betrekking tot ieder aandeel de naam en
het adres van de aandeelhouder worden ingeschreven met vermelding van het
op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en de
adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een
pandrecht op aandelen hebben, met vermelding welke aaÍ de aandelen
verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 7 en 8 van dit artikel
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toekomen.

3.

Iedere houder van aandelen en ieder die een recht van rmrchtgebruik of een
pandrecht op een of meer aandelen heeft is verplicht ervoor te zorgen dat zljn
adres bij de vennootschap bekend is.

4.

Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend

5.

6.

7.

8.

elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen,
alsmede, ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen, de dag van
levering.
Elke inschrijving of aantekening in dit register wordt getekend of geparafeerd
door een bestuurder
De ontvangst van ter aantekening in het register opgegeven adreswijzigingen
wordt binnen veertien dagen daarna door het bestuur bevestigd.
Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een houder van aandelen en aan ieder
die een recht van vmchtgebruik of een pandrecht op een of meer aandelen
heeft om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op
aandelen. Rust op een aandeel het recht van vmchtgebruik of pandrecht dan
vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 7 en 8 van dit artikel bedoelde
rechten toekomen.
Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter tnzage van
de houders van aandelen, alsmede van de vnrchtgebruikers en pandhouders
van aandelen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen
zijnter irzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt
tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.
Op aandelen kan rmrchtgebruik worden gevestigd. De houder van aandelen
heeft het stemrecht op de betreffende aandelen, waarop een vnrchtgebruik is
gevestigd, tenzij bij de vestiging van het vnrchtgebruik anders is bepaald.
Indien aan de rrnrchtgebruiker het stemrecht toekomt, worden daaronder
tevens begrepen alle bijzondere aan de aandelen verbonden machtsrechten,
tenzij bij de vestiging van het vnrchtgebruik anders werd bepaald
De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vmchtgebruiker die
stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de
houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van
aandelen.

9.

Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 7 en

dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
UITGIFTE VAN AANDELEN
8 van

Artikel6

l.

De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders ofvan het bestuur indien het daartoe bij de
statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor
een bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren is aangewezen.

EU03: 2000970785.1

3

ALLEN & OVERY

Bij de aanwijzing

moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden
uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden
verlengd. Terurj bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zíj niet worden
ingetrokken. De aanwijzing bU de statuten kan uitsluitend door
2

a

J

4

5

statutenwijziging herroepen worden.
Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van
aandelen kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur. Een
besluit tot een voorstel daartoe van het bestuur en elk besluit van het bestuur
tot uitgifte van aandelen, indien daartoe aangewezen, is onderworpen aan de
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing als hierboven
bedoeld is voorts vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit
van elke groep houders van aandelen van eenzelfcle soort aan wier rechten de
uitgifte afbreuk doet.
Het bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwljzing een volledige
tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. Het bestuur doet
binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het
handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen
kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort. Het bepaalde in dit lid
en de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing
op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen
recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
Zolang en voorzover het bestuur bevoegd is te besluiten tot uitgifte van
aandelen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders niet meer tot
uitgifte besluiten.
Het bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen respectievelijk de algemene vergadering van
aandeelhouders, indien het bestuur niet bevoegd is om tot uitgifte van
aandelen te besluiten, stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte
vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten
bepaalde

6.

Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari. Bij het nemen van een
gewoon aandeel moet het nominale bedrag erop worden gestort alsmede,
indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen
die bedragen, behoudens het bepaalde in de wet. Bij het nemen van
cumulatief preferente aandelen kan bedongen worden dat ten hoogste
drie/vierde van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het
bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen

EUO3: 2000970785.1

4

ALLEN & OVERY

7

het zal hebben opgewaagd.
Het bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering van aandeelhouders, doch onder voorafgaande goedkeuring van
de Raad van Commissarissen tot het verrichten van rechtshandelingen:

a.

in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere
verplichtingen op de vennootschap worden gelegdl-

b.

rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de
deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt opengesteld;
betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

Artikel

T

1.

Behoudens het hiema

aandelen

bij

in dit lid bepaalde heeft iedere houder van gewone
uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar

evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zljn gewone aandelen. De
aandeelhouders hebben evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden

2.

3.

4.

uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. De aandeelhouders hebben
voorts geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan
werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Houders
van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven cumulatief
preferente aandelen. Houders van cumulatief preferente aandelen hebben
geen voorkeursrecht op uit te geven gewone aandelen.
Het bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders,
indien het bestuur niet bevoegd is om tot uitgifte van aandelen te besluiten,
bepaalt bij het nemen van een besluit tot uitgifte met voorkeursrecht, op
welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden
uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a leden 4 en 5
Burgerlijk Wetboek.
Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de
algemene vergadering van aandeelhouders. Het voorkeursrecht kan ook
worden beperkt of uitgesloten door het bestuur, indien het bij de statuten of
bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren is aangewezen als bevoegd tot het
beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
De aanwijzing van het bestuur als het tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht bevoegde orgaan, kan bij de statuten of bij besluit van de
algemene vergadering van aandeelhouders telkens voor niet langer dan vijf
jaren worden verlengd. Een bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is
bepaald, niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan
uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden. De aanwijzing houdt in
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ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van het bestuur als bedoeld in
artikel 6lid I niet meer van kracht is
Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking

ofuitsluiting van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen op voorstel
van het bestuur. Een daartoe strekkend besluit van het bestuur en elk besluit
van het bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, indien
daartoe aangewezen, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van
de Raad van Commissarissen.

6.

Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in lid 4
van dit artikel bedoeld, is een meerderheid van tenminste twee/derde der
uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste

kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
In het voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders tot
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het
voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk
worden toegelicht.
INKOOP EN TNTREKKING VAN AANDELEN

7.

À

+iI-^I

1.
2.

J

4

5.

O

Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar
kapitaal is nietig.
Volgestorte aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of
indien:
a. het eigen verïnogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner
is dan het gestorte en opgevïaagde deel van het kapitaal, vermeerderd
met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden
aangchoudefl, ÈÍl
b. het nominale bedrag van de aandelen die zlj in haar kapitaal verkrijgt,
houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een
dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het
geplaatste kapitaal.
Voor het verkrijgen van aandelen, anders dan om niet, heeft het bestuur de
machtiging nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders.
De leden, 1,2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing voor aandelen, die
de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
De in lid 3 van dit artikel bedoelde machtiging is niet vereist voor aandelen
die de vennootschap verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling,
over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of een
groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de
prijscourant van een beurs
Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. -
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6.

De vennootschap zalop aandelen die zlj in haar eigen kapitaal houdt, dan wel
waarop zij een recht van vnrchtgebruik of pandrecht heeft, geen der aan die
aandelen verbonden rechten kunnen uitoefenen.

7

8

9

10

Aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend worden niet
meegeteld bij de berekening van een meerderheid of van een quorum
Aandelen waarop ingevolge de bepaling van de eerste zinvan dit lid geen
recht op dividend kan worden uitgeoefend, worden niet meegeteld bij de
berekening van de winstverdeling.
Verkrijging van aandelen in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel is nietig.
De bestuurders zijn hoofclelijk aansprakelijk jegens de verweemder te goeder
trouw, die door de nietigheid schade lijdt.
Certificaten van aandelen die de naamloze vennootschap in strijd met de
leden 2 en 3 van dit artikel heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de
verkrijging over op het bestuur. Iedere bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk
voor de vergoeding aan de vennootschap van de koopprijs met de wettelijke
rente daarover van dat tijdstip af.
De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door
anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daawan, zekerheid
stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt
ook voor haar dochtermaatschappijen.
Het verbod in dit lid 9 geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen
worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de
vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan.
Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten
daarvan mogen de vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken

met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
11.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering

van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen ofdoor het bedrag

verminderen.-

t2

van aandelen bij statutenwijziging te
Een besluit tot intrekking kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf
houdt of waarvan zlj de certificaten houdt. Een besluit tot intrekking met
terugbetaling kan tevens betreffen alle cumulatief preferente aandelen. Een

besluit tot kapitaalvermindering kan slechts worden genomen in een
vergadering, bij de oproeping waarvan is vermeld het doel van de
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering, en wel met een meerderheid
van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de
helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Voor
een besluit tot kapitaalvermindering is vereist een gelijktijdige of
voorafgaande goedkeuring van elke groep houders van aandelen van een
zelfcle soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.
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13. Het bestuur is bevoegd onder goedkeuring

van de

gecombineerde

vergadering door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten
daarvan te verweemden.
ONVERDEELDE RECHTEN OP EEN AANDEEL
^,-f;L-l

o

Indien meer personen onverdeelde rechten op een aandeel hebben, kunnen die
personen deze rechten slechts uitoefenen door zich tegenover de vennootschap te
doen vertegenwoordigen door één persoon

LEVERING VAN AU{NDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP &{NDELENArtikel 10
1
Voor de levering van een aandeel ofde levering van een beperkt recht daarop
is voorzover en voorzolang aandelen ofcertificaten van de vennootschap niet
zljn toegelaten tot de officiële notering van een gereglementeerde
effectenbeurs vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een
Nederlandse notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.2
De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, werkt mede van rechtswege
tegenovsr de vennootschap.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij
is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend
nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend ofde akÍe aan haar

betekend
J

4

5.

is, dan wel

deze heeft erkend door inschrijving

in

het

aandeelhoudersregister
Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel geschiedt de erkenning in de
akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift ofuittreksel

van de akte, in welk laatste geval door de vennootschap een gedagtekende
verklaring op het overgelegde stuk wordt geplaatst.
De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
De vennootschap die kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in lid
2 van dit artikel kan, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch
betekening van de akte aan haar is geschied, die rechtshandeling eigener
beweging erkennen door inschrtjving van de verkrijger van het aandeel of het
beperkte recht in het aandeelhoudersregister
De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling
aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen met het verzoek alsnog een
afschrift of uittreksel als bedoeld in lid 3 van dit artikel aan haar over te
leggen. Na ontvangst daarvan plaatst de vennootschap, ten bewijze van
erkenning, een aantekening op het stuk op de wijze als bedoeld in lid 3 van
dit artikel voor de erkenning wordt voorgeschreven; als datum van erkenning
wordt de dag van inschrijving vermeld.
Voorzover en voorzolang aandelen ofcertificaten van de vennootschap zijn
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toegelaten tot de offrciële notering van een gereglementeerde effectenbeurs
zijn voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht
daarop vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat

bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning
door de vennootschap van de levering.
De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring
de vennootschap zelf

houdende de erkenning op de akte of op een notariële of door de verweemder

gewaarmerkte afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk
de betekening van die akte ofdat afschrift ofuittreksel aan de vennootschap.

Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning

6.

slechtsgeschiedenwanneerdeakteeenvastedagtekeningdraagt.Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of
betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek
van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan
de vennootschap in de plaats treedt van de in
mededeling

lid 3 van dat artikel

bedoelde

PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel

11

De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen
indien:
a. de in pand te nemen aandelen zijn volgestort;b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand
gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan
een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en
c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft
goedgekeurd.
ADMINISTRATIEKANTOREN - CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel
1

2.

12

Onder administratiekantoren worden in deze statuten verstaan
administratiekantoren die overeenkomstig een door het bestuur onder
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen namens de
vennootschap met zodanig kantoor gesloten overeenkomst tegenover in haar
bezit zijnde aandelen in de vennootschap royeerbare certificaten op naam
uitgeven.
Waar in deze statuten wordt gesproken van een certificaathouder wordt
daaronder uitsluitend verstaan de houder van een - door een in het eerste lid
van dit artikel bedoeld administratiekantoor overeenkomstig de met dat
kantoor gesloten overeenkomst afgegeven - certificaat van een aandeel in de
vennootschap, alsmede van een ander met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaat van aandeel en voorts de personen die als gevolg van
een op een aandeel gevestigd recht van rmrchtgebruik of pandrecht de in de
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3.

leden 7, 8 en 9 van artikel 5 bedoelde rechten
Het bestuur is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd
namens de vennootschap haar medewerking te verlenen aan uitgifte van
certificaten van aandele

AANDEELHOUDERS
Artikel 13

1.

2.

a

J

Houders van gewone aandelen kunnen slechts zijn:
a.

natuurlijke

b.

de vennootschap

c

de administratiekantoren, als bedoeld in artikel 12 lid I,tenaarzien
waarvanzulks door het bestuur onder voorafgaande goedkeuring van

zelf;

de Raad van Commissarissen bij onherroepelijk besluit is bepaald.
Daarbij kan het bestuur onder gelijke goedkeuring voorwaarden
stellen;
d. rechtspersonen die op negen en twintig juli negentienhonderd zeven
en negentig (29 juli 1997) reeds aandeelhouders van de vennootschap
waren;
e. andere dan bovenbedoelde rechtspersonen ten aanzien waarvan door
het bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Commissarissen bij onherroepelijk besluit de beperking van de
overdracht van gewone aandelen in de in lid 4 sub b en c van dit
artikel genoemde gevallen is opgeheven. Het besluit houdt in welk
bedrag aan gewone aandelen de andere rechtspersoon mag houden.
Het in dit besluit genoemde bedrag geldt als maximum bedrag aan
gewone aandelen, dat deze andere rechtspersoon mag houden.
Overdracht van gewone aandelen is niet mogelijk, indien de verkrijger houder
is van een nominaal bedrag aan gewone aandelen van één procent (l%) of
meer van het aan gewone aandelen geplaatste kapitaal van de vennootschap.
Indien de verkrijger geen houder is van gewone aandelen of houder is van
een nominaal bedrag aan gewone aandelen van minder dan één procent (1%)
van het aan gewone aandelen geplaatst kapitaal, is overdracht niet mogelijk,
voorzover hij daardoor meer dan één procent (I%) van het aan gewone
aandelen geplaatste kapitaal zou verkrijgen.
Onder verkrijger wordt mede begrepen de peÍsoon of de personen met wie de
verkrijger krachtens een onderlinge regeling tot samenwerking aandelen
houdt
Verkrijging van gewone aandelen bij een uitgifte van gewone aandelen of bij
een uitkering in gewone aandelen wordt voor de toepassing van het bepaalde
in lid 2 van dit artikel met overdracht gelijkgesteld; daarbij worden voor de
vaststelling van de omvang van het geplaatste kapitaal de uit te geven of uit
te keren gewone aandelen meegerekend. In afivijking van het hiervoor in dit
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lid

bepaalde kan verkrijging van ge\ryone aandelen door middel van een
uitgifte van gewone aandelen of een uitkering in gewone aandelen geschieden
door een aandeelhouder die houder is van één procent (1%) of meer van het
in gewone aandelen geplaatste kapitaal, echter ten hoogste tot een zodanig

4.

5

percentage van het nominaal bedrag, waarmee het in gewone aandelen
geplaatste kapitaal door de uitkering of uitgifte wordt verhoogd als gelijk is
aan het percentage van het in gewone aandelen geplaatste kapitaal dat die
aandeelhouder voor de uitgifte of de uitkering hield.
Ingeval van een uitkering in aandelen krachtens keuzedividend wordt bedoeld
maximum percentage genomen van een kapitaal dat zou zijn geplaatst indien
alle aandeelhouders gekozen zouden hebben voor uitkering in aandelen.
Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing:
a. op de vennootschap zelf en evenmin op de in lid 1 sub c van dit artikel
bedoelde administratiekantoren;
b. op een overdracht door de vennootschap en een uitgifte door de
vennootschap van gewone aandelen in het kader van hetzij een fusie
- waaronder onder andere wordt verstaan juridische fusie of
overname van een andere onderneming -, hetzij verkrijging van een
deelneming of uitbreiding hiervan ten aanzien waarvan het bestuur
onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen
de beperking van de overdracht van gewone aandelen blj
onherroepelijk besluit heeft opgeheven. Aan zodanige opheÍfing
kunnen door het bestuur onder gelijke goedkeuring voorwaarden
worden gesteld;
c. op sen rechtspersoon, ten aarzíen waaryan ter verkrijging van de
faciliteit van de deelnemingswijstelling als bedoeld in de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, het bestuur onder goedkeuring van de
Raad van Commissarissen de beperking van de overdracht van
gewone aandelen bij onherroepelijk besluit heeft opgeheven. Aan
zodanige opheffing kunnen door het bestuur onder gelijke
goedkeuring voorwaarden worden gesteld.
Indien andere rechtspersonen, dan die bedoeld in lid 1 van dit artikel,
tengevolge van eigendomsovergang, niet zijnde overdracht, gewone aandelen
in het kapitaal van de vennootschap verkrijgen ofindien een aandeelhouder
bij scheiding van enige gemeenschap, bU verkrijging krachtens erfrecht of in
het algemeen bij een verkrijging onder algemene titel dan wel van rechtswege
meer aandelen verkrijgt dan waarvan de overdracht volgens lid 2 van dit
artikel mogelijk zolu zijn, dienen de aandelen die de rechtspersoon houdt,
respectievelijk die bedoelde grens overschrijden, binnen een door het bestuur
vast te stellen termijn van ten minste twee maanden en ten hoogste zes
maanden, hetzrj te worden verwisseld in certificaten uitgegeven door een
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6.

administratiekantoor, als bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel, hetzij te
worden verweemd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Indien
na afloop van de door het bestuur vastgestelde termijn geen verwisseling in
certificaten of verweemding heeft plaatsgehad, kunnen, zolang de
verwisseling in certificaten of verweemding niet heeft plaatsgevonden door
de rechtspersoon respectievelijk de aandeelhouder, die tot verwisseling in
certificaten of verweemding verplicht is, geen vergader- of stemrechten op
die aandelen worden uitgeoefend; voorts worden, totdat de verwisseling in
certificaten of vervreemding heeft plaatsgehad, de hem toekomende rechten
op dividend op die aandelen opgeschort.
Indien de rechtspersoon respectievelijk de aandeelhouder, die op grond van
het bepaalde in lid 5 van dit artikel tot verwisseling in certificaten of
vervreemding verplicht is, niet aan zijn verplichting voldoet binnen drie
maanden, nadat het bestuur hem bij aangetekende brief op zijn verplichting
heeft gewezen, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de
desbetreffende aandelen in certificaten te verwisselen of te vervreemden
tegen een prijs ten minste overeenkomend met de ten dage der verweemding
op de Euronext Effectenbeurs te Amsterdam geldende koers van certificaten
van gewone aandelen in de vennootschap en bij gebreke van zodanige koers,
tegen een prijs te bepalen door de registeraccountant, als bedoeld in artikel

29lid3
Indien de rechtspersoon respectievelijk de aandeelhouder, in gebreke blijft
binnen veertien dagen, nadat het bestuur hem bij aangetekende brief heeft
kennis gegeven van de hiervoor bedoelde verweemding, mede te werken aan
de levering van de verweemde aandelen, is de vennootschap onherroepelijk
gemachtigd namens hem de akte van levering te tekenen. De vennootschap
zal ervoor zorgdragen, dat de rechtspersoon respectievelijk aandeelhouder,

dekoopprijsvandeverweemdeaandelenonverwijldontvan$t.7

.

Onder uitgifte van aandelen wordt voor de toepassing van dit artikel begrepen

de toekenning van aandelen ingevolge de artikelen

2:3ll en 2:334e

Burgerlijk Wetboek aan aandeelhouders van een verdwijnende vennootschap
die met de vennootschap een juridische fusie aangaat dan wel een splitsende
rechtspersoon ingevolge een splitsing waarbij de vennootschap partij is.
Onder geplaatst kapitaal wordt voor de toepassing van dit artikel mede
begrepen de gewone aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal
OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 14
1. Voor elke overdracht van gewone aandelen is voorafgaande goedkeuring
vereist van het bestuur verleend met instemming van de Raad van
Commissarissen.
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Deze voorafgaande goedkeuring van het bestuur is evenwel niet vereist voor
een overdracht aan de administratiekantoren als bedoeld in artikel l2lid

2.

l.-

Indien de goedkeuring wordt geweigerd anders dan op grond van het
bepaalde in artikel 13 lid 2, is het bestuur verplicht tegelijkertijd één of meer
gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zrjnal de aandelen, waarop
het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs,

3.

4.

5.
6.

7.

door de verkoper en het bestuur binnen twee maanden na die aanwijzing in
onderling overleg vast te stellen.
Indienverkopernietbinnendriemaandennaontvangstdoordevennootschap
van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht, van de
vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen, dan
wel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring, doch welke niet
vergezeld is gegaan van de aanwijzingvan één of meer gegadigden als in lid
2 van dit artikel bedoeld, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van
genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering
geacht te zijn verleend
Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen
overeenstemming tussen de verkoper en het bestuur omtrent de in lid 2 van
dit artikel bedoelde prijs is bereikl, zal, doch slechts op verzoek van de
verkoper, deze prijs worden vastgesteld door de registeraccountant als
bedoeld in artikel 30 lid 3
De verkoper zalhet recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen
één maand, nadat de vastgestelde prijs te zijner kennis is gebracht, hiervan
schriftelijk mededeling doet aan het bestuur
Ingeval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 1 of lid 3 van dit
artikel is de verkoper gerechtigd gedurende een periode van drie maanden na
deze goedkeuring alle aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te
dragen aan de in het verzoek genoemde koper
Indien de goedkeuring wordt verleend of geacht wordt te zljn verleend kan
geen beroep worden gedaan op niet nakoming van het in artikel 13 bepaalde.

E EC'T.Í rÍ rD

Artikel

1.

15

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit één of meer
bestuurders. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de gecombineerde

2.

vergadering
Bestuurders worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad

van Commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van

3.

een

voorgenomen benoeming van een bestuurder
Iedere bestuurder kan door de Raad van Commissarissen worden ontslagen.

De Raad van Commissarissen ontslaat een bestuurder niet dan nadat de
algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is
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4.

Artikel2:158 lid

Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing
bevoegdheden van de algemene vergadering terzake van een
voorgenomen benoeming of een voorgenomen ontslag van een bestuurder.Een bestuurder treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het vierde kalenderjaar
na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een bestuurder
die overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond
10

op de

5.

herbenoembaar

6.

7.

8.

Artikel

1.
2.

3.

4.

Iedere bestuurder kan te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden
geschorst. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan

in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen
beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan
eindigt de schorsing.
De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het
bestuur. Met inachtneming van het bepaalde in de wet, wordt het beleid
voorgesteld door de Raad van Commissarissen en vastgesteld door de
algemene vergadering van aandeelhouders.
De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere
arbeidsvoorwaarden voor bestuurders komt, met inachtneming van het beleid
bedoeld in lid 7, toe aan de Raad van Commissarissen. Ten aaruien van
regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen
wordt door de Raad van Commissarissen een voorstel ter goedkeuring
voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel
moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van
aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden
voor toekenning of wijziging.
16

Het bestuur is belast met het besturen van de vennootsch
Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze
van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke
taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De Raad van
Commissarissen kan bepalen daÍ deze regels en taakverdeling schriftelijk
moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn
goedkeuring onderwerpen.
Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen,
mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is
voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke
verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders
Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn
onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke
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verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de
onderneming, waaronder in ieder geval:
(a) overdracht van de ondememing of wijwel de gehele onderneming
aan eÈn derde;

(b)

het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de
vennootschap of een dochtermaatschapprj met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke
vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder
firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende
betekenis is voor de vennootschap;

(c)

het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een
vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van

balans met toelichting ol indien
vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens

de activa volgens de

de
de

geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde

jaarrekening
5

van de

vennootschap,

door haar of

een

dochtermaatschappij
Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn aan
de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten
van het bestuur omtrent:

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van
de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan
de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
het aanwagen van toelating van de onder letters a en b bedoelde
stukken tot de handel op een handelsplatform als bedoeld in artikel
1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een
handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat
is, dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de
vennootschap of een aftrankelijke maatschappij met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke
vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder
firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende
betekenis is voor de vennootschap;
het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde
van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reseryes volgens de

balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een
aftankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere
vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van
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(0

(g)
(h)
(i)
0)

(k)
(l)
(m)

zulk een deelneming;
investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde
gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de
vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen
een voorstel tot wijziging van deze statuten;
een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
aangifte van faillissement en aanwage van surséance van betaling;beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke
maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een
aftrankelij ke maatschapprj ;
een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de
het verrichten van alle rechtshandelingen, waarvan de waarde of het
belang een bedrag dat door de Raad van Commissarissen zal worden
bepaald en schriftelijk aan het bestuur zalzijnmedegedeeld, te boven
gaat; splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen

(n)
(o)

afbreuk doen;
het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten
behoeve en ten laste van de vennootschap, met uitzondering van
opnamen ten laste van een bestaand krediet;

(p)

het de

vennootschap verbinden

als borg of

hoofdelijk
medeschuldenares en het zich sterk maken voor een derde of het zich
tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbinden der
vennootschap;

(q) het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale

6

maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van
geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met
uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van
recht noodzakelijk zij
het uitoefenen van het stemrecht verbonden aan ofverband houdend
G)
met het bezit van aandelen in zodanige ondernemingen en
vennootschappen;
G) het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van het
bestuur aanzljngoedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk
te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
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7.

goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders op een besluit als bedoeld in lid 4, of van de Raad van
Commissarissen op een besluit als bedoeld in de leden 5 en 6 tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur ofbestuurders niet aan.

Artikel

17

1.

Het bestuur is bevoegd de vermootschap te vertegenwoordigen.

Het ontbreken van

-

bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder

2.

Het bestuur kan functionarissen met
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen

algemene

met de titel van

directeur. Ieder van hen vertegenwoordigt

3.

4.
5.

of

de

De

toe.-

beperkte

adjunct-

vennootschap met

inachtneming van de begrenzing aan zljn bevoegdheid gesteld.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluiworming
binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van het bestuur kan
worden genomen, beslist de Raad van CommtssêrlsSeÍI.De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de

taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden
toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 4 blijft het bepaalde in
lid 1 onverminderd van kracht. Daamaast kan de Raad van Commissarissen,
al dan niet ad hoc, een of meer personen aanwljzen die bevoegd zijn de
vennootschap te vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zích

(potentieel)eendergelijktegenstrijdigbelangvoordoet.Artikel

18

1.

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende
bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van
de vennootschap belast. De Raad van Commissarissen kan voor elke vacante

zetel in het bestuur bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een
persoon (een tijdelijke waarnemer) aangewezen door de Raad van
Commissarissen. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of
van de enige bestuurder en als geen enkele zetel tijdelijk wordt bezet, is de
Raad van Commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap
belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te
dragen aanéén of meer commissarissen enlof één of meer andere personen.-

2.

3.

Bij de vaststelling in

hoeverre leden van het bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of
stemmen, worden tijdelijke waamemers meegerekend en wordt geen
rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen tijdelijke waamemer is
benoemd
Voor de toepassing van dit artikel 18 wordt de zetel van een bestuurder die
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belet heeft, gelijk gesteld met een vacante zetel
RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel

19

1.

De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit ten
minste drie commissarissen. Met inachtneming van dit minimum wordt het
aantal commissarissen vastgesteld door de gecombineerde vergadering. Is het

aantal commissarissen minder dan

drie dan neemt de Raad

van

Commissarissen onverwij ld maatregelen tot aanvulling v an zljn ledental.

2.
3.

4.

5.

Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en
samenstelling vast, rekening houdend met de aardvan de onderneming, haar
activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets
voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de
algemene vergadering van aandeelhouders, en met de ondernemingsraad.De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 9, op voordracht
van de Raad van Commissarissen benoemd door de algemene vergadering
van aandeelhouders. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht
gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan
deondernemingsraad.Devoordrachtismetredenenomkleed.De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad
kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als
commissaris te worden voorgedragen. De Raad van Commissarissen deelt
hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig
welk prof,rel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de
plaats het in lid 7 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de
Raad van Commissarissen daarvan eveneens mededeling.

6.

7.

Bij

artikel 19 worden van de
kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem
gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen
die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zqn in
verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt
vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden;
indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfrle groep
behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De
aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden
gemotiveerd. Blj herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze
waarop de kandidaat zljnÍaak als commissaris heeft vervuld.
Voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt
een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit

dat de Raad varr Commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen

persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen
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bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de
aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van

8

commissaris of dat de Raad van Commissarissen bU benoeming
overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
Indien het getal der leden van de Raad van Commissarissen niet door drie
deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is
in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor
dit versterkÍe recht van aanbeveling geldt.
Indien de Raad van Commissarissen bezwaar maakÍ tegen een aanbeveling
bedoeld in lid 7, deelt hij de ondememingsraad het bezwaar onder opgave
van redenen mede. De Raad van Commissarissen treedt onverwijld in overleg
met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming
over de voordracht. Indien de Raad van Commissarissen constateert dat geen

9

10.

overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen
vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen aan de
ondememingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond
te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken
zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De
Raad van Commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht
indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de
ondememingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een
nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 7
De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van
het geplaatste kapitaal, de voordracht afwljzen. lndien de algemene
vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid besluit de
voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, zal eennieuwe vergadering worden
bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de Raad van
Commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 5 tot en met 8 zijn van
toepassing. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de
voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de
voordracht, benoemt de Raad van Commissarissen de voorgedragen persoon.
De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de Raad
van Commissarissen. Met inachtneming van het bepaalde in de wet, wordt
het beleid voorgesteld door de Raad van Commissarissen en vastgesteld door
de algemene vergadering van aandeelhouders. De bezoldiging van iedere
commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering van
aandeelhouders met inachtneming van het bezoldigingsbeleid van de Raad
van Commissarissen.
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Artikel20
1. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier

2.

3.
4.

5.

jaren na zijn laatste benoeming zijn verlope
De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van
Commissarissen op te stellen rooster; een volgens het rooster aftredende
commissaris is onmiddellijk herbenoembaar. Een wijziging in dat rooster kan
niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert
voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in lid 3
van artikel 27, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering
van aandeelhouders
De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris
aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders
bijeenroept, deelt de ondememingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming
van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering
van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een
commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de
ondememingsraad op grond van lid 7 van artikel 19.
Het bepaalde in de leden 7 en 8 van artikel 19 is van overeenkomstige
!vwP4JorrrË.

Artikel2l
1. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op

een

desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van
zljntaak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging

in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris
redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek
kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd
door de Raad van Commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen

algemene vergadering of van de
ondernemingsraad. Artikel 2:158 lid 10 Burgerlijk Wetboek is van

vertegenwoordiger

van de

overeenkomstige toepassing.

2.

Een commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen;
de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen één
maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in

lid I bij de

ondernemingskamer heeft ingediend.

3.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van
het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de Raad van Commissarissen
opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden

genomen ten aanzien van commissarissen die
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4.

ondememingskamer overeenkomstig lid 5.
Een besluit als bedoeld in lid 3 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de
ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in
kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor
de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt
behandeld. Indien de ondememingsraad een standpunt over het voorstel

5.

6.

bepaalt, stelt het bestuur de Raad van Commissarissen en de algemene
vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De
ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van
aandeelhouders doen toelichten.
Het besluit bedoeld in lid 3 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van
de Raad van Commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur
onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam
tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer
regelt de gevolgen van de aanstelling.
De Raad van Commissarissen bevordert dat binnen een door de
ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt
samengesteld met inachtneming van het in artikel 19 leden 4 tot en met 9
bepaalde.

Artikel22
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de
met haar verbonden onderneming,

Hij

staat het bestuur met raad terzijde.

Bij

de vervnlling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

2.
3.

4
5

6

7.

Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor

de

uitoefening van diens taak noodzakelijke gegeveils.Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de Raad van Commissarissen
schriftelijk op de hoogte van de hoofcllijnen van het strategisch beleid, de
algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de
vennootschap.
De Raad van Commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De
kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap
De Raad van Commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen
enlof deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen
en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de
boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.De Raad van Commissarissen kan regels vaststellen omtrent de
besluitvorming en werkwijze van de Raad van Commissarissen, in aanwlling
op hetgeen daaromtrent indeze statuten is bepaald.
De Raad van Commissarissen benoemt één van de commissarissen tot
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8

9
10

11.

12.

13.
14.
15,

I6

T7

18

voorzitter van de Raad van Commissarissen die de titel heeft van presidentcommissaris. De Raad van Commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit
zijn midden, een secretaris van de Raad van Commissarissen en treft een
regeling voor hun vervanging.
De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer een
commissaris of het bestuur dat nodig acht.
Een commissaris kan zichter vergadering doen vertegenwoordigen door een
schrift elij k gevolmachtigde andere commissans.
De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden geleid door zijn
voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afivezigheid wordt de voorzitter
van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige
commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
Van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Commissarissen
worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen
worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen in dezelfde of in de
eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulert
ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij
worden vastgesteld.
De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls
de Raad van Commissarissen of het bestuur dat nodig acht.
In de Raad van Commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen
staken is het voorstel verworpofl.
De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten
nemen, indien ten minste de helft van de in functie zijnde commissarissen ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluiworming
binnen de raad van commissarissen, indien hij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Artikel 17 lid 4 is van
overeenkomstige toepassing.
Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen ook buiten vergadering
worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende
voorstel aan alle in functie zijtde commissarissen is voorgelegd, geen van
hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet en meer
dan de helft van het aantal commissarissen zich voor het voorstel heeft
verklaard. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen
wordt door de secretaris van de Raad van Commissarissen een verslag
opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de Raad van
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Commissarissen wordt ondertekend. Schrift elijke besluitvorming geschiedt
in functie zijnde

door middel van schriftelijke verklaringen van alle
commlssanssen.

19.

De Raad van Commissarissen treft onverwijld de nodige maatregelen voor de
benoeming van een nieuwe commissaris door de algemene vergadering. In
afivachting van de benoeming van een nieuwe commissaris door de algemene
vergadering, kan de Raad van Commissarissen voor elke vacante zetel in de
Raad van Commissarissen bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door

een peÍsoon (een tijdelijke waarnemer) aangewezen door de Raad van
Commissarissen, indien en voor zover de Raad van Commissarissen gelet op
de specifieke omstandigheden van een geval een zodanige tijdelijke
aanstelling noodzakelijk acht. Als zodanig kunnen onder meer (maar niet
uitsluitend) voormalige commissarissen worden aangewezen.
20. De termijn van een door de commissarissen aangewezen persoon als tijdelijk
waarnemer eindigt van rechtswege na benoeming door de algemene
vergadering van de tijdelijk waarnemer of een ander als nieuwe commissaris
voor de vaste bezetting van de vacante zetel. Indien geen benoeming van een
commissaris op de agenda wordt geplaatst van de eerstvolgende algemene
vergadering die wordt bijeengeroepen na de aanwijzing van een persoon als
tijdelijk waarnemer, dan eindigt de termijn van de tijdelijk waamemer van
rechtswege zes maanden na de datum van de eerstvolgende algemene
vergadering.
2l. Indien en voor zolang alle zetels in de Raad van Commissarissen vacant zijn
en er geen enkele zetel tijdelijk wordt bezet, bepaalt het bestuur in hoeverre
en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen
tijdelijk worden waargenomen. Daarnaast zal het bestuur onverwijld de
nodige maatregelen nemen voor de benoeming van nieuwe commissarissen
door de algemene vergadering.
Het bepaalde in de artikelen 18 lid 1 eerste volzin, 18 lid 2 en 18 lid 3 is van
overeenkomstige toepassing op de Raad van Commissarissen.
GECOMBINEERDE VERGADERING

Artikel23

1.

In deze statuten wordt verstaan onder gecombineerde vergadering: het orgaan
dat gevormd wordt door de vergadering van de Raad van Commissarissen en
het bestuur.

2.
3.

De

gecombineerde vergadering komt telkenmale bijeen wanneer de
voorzitter, twee andere commissarissen, dan wel het bestuur zulks verlangt.De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad
van Commissarissen en bij diens afivezigheid door een andere door
commissarissen aan te wijzen commissaris. De secretaris van de Raad van
Commissarissen is tevens secretaris van de gecombineerde vergadering.
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4.

Indien in een vergadering het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden
van het bestuur groter is dan het aantal aanwezíge of vertegenwoordigde
leden van de Raad van Commissarissen, brengt ieder lid van de Raad van
Commissarissen evenveel stemmen uit als het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden van het bestuur en brengt ieder lid van het bestuur
evenveel stemmen uit als het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden
van de Raad van Commissarissen.
5. Het bepaalde in artikel 22leden 15 tot en met 18 vindt op de besluitvorming
van de gecombineerde vergadering overeenkomstige toepassing.
6. De gecombineerde vergadering kan in een vergadering alleen geldige
besluiten nemen indien ten minste één lid van het bestuur en één lid van de
Raad van Commissarissen en tevens de meerderheid van al haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
VRIJWARING EN VERZEKERIN

Artikel24

1.

2.

3.

Voor zover rechtens toelaatbaar wijwaart de vennootschap ieder zittend(e) en
voormalig(e) bestuurder en lid van de raad van commissarissen (ieder van
hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 24, eenGevrijwaarde Persoon)
en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims,
uitspraken, boetes en schade (Claims) die de Gewijwaarde Persoon heeft
moeten dragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde
actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of
administratiefrechtelijke aard (elk, een Juridische Actie) van of geïnitieerd
door enige partlj, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij
daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van
Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder
Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Gewijwaarde
Persoon van of geihitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij
daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een
groepsmaatschappij daarvan ter zake van betalingen op grond van claims van
derden, indien de Gewijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk
wordt gehouden.
De Gewijwaarde Persoon wordt niet gewijwaard voor Claims voor zover
deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of
beloning waartoe hry* juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid
van de Gewijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in
kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims
tegen zittende en voormalige bestuurders en leden van de Raad van
Commissarissen (bca-verzekering) en draagt daarvan de kosten, tenzij
zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden.-
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4.

5.

6.

Alle kosten (redelijke

advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen)
(tezamen Kosten) die de Gewijwaarde Persoon heeft moeten dragen in
verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden
voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke
toezegging van de Gewijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal
terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan
vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld
te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gewijwaarde
Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven
wlJwanng.
Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gewijwaarde Persoon die
aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal
de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of
aan de Gewijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een
schriftelijke toezegging van de Gewijwaarde Persoon dat hij zodanige
honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht
van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel
van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij
De Gewijwaarde Persoonzal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid
jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht

aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van

de

vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in
redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te
bereiken over de wljze van verdediging teruake van enige Claim. lndien
echter de vennootschap en de Gewijwaarde Persoon geen overeenstemming
bereiken zal de Gewijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de

7.
8.

wijwaring als bedoeld in dit artikel24, alle door de vennootschap naar eigen
inzicht gegeven instructies opvolgen.
De wijwaring als bedoeld in dit artikel}4 geldt niet voor Claims en Kosten
voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.
Dit artikel 24kanworden gewijzigd zonder instemming van de Gewijwaarde
Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven wijwaring zal niettemin haar
gelding behouden ten aanzien van Claims enlof Kosten die zijn ontstaan uit
handelingen ofnalatigheid van de Gewijwaarde Persoon in de periode waarin
deze bepaling van kracht was

DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel25

L

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leiden,
Amsterdam,'s-Gravenhage of Rotterdam.

2.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, in welke
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algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening ter vaststelling
wordt overgelegd.

3.

Tevens wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is, dat het eigen
verïnogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan oflager
dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal.Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn gelijkelijk bevoegd een

algemenevergaderingvanaandeelhoudersbijeenteroepen'Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verplicht een algemene
vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, indien één of meer houders
van aandelen, die gezamenlijk tenminste eeMiende gedeelte van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen onderwerpen hebben verzocht.

Indien in dit geval noch het bestuur, noch de Raad van Commlssanssen
zodanige maatregelen hebben getroffen, dat de algemene vergadering van
aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn
de houders van aandelen die gezamenlijk tenminste een/tiende gedeelte van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen na machtiging door de president
van de rechtbank bevoegd een algemene vergadering van aandeelhouders
bijeen te roepen.

Voor de toepassing van het bepaalde in de twee vorige zinnen van dit lid
worden met houders van aandelen gelijkgesteld de certificaathouders bedoeld

4

5

6.

in artikel 12lid2.
Indien zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen in gebreke zijn
gebleven een bij lid 2 van dit artikel voorgeschreven algemene vergadering
van aandeelhouders te doen houden kan iedere aandeelhouder worden
gemachtigd door de president van de rechtbank daartoe zelf over te gaan.Aandeelhouders en certificaathouders als bedoeld in artikel L2 lid 2 die
daartoe op grond van de wet zijn gerechtigd, hebben het recht om aan het
bestuur of de Raad van Commissarissen schriftelijk het verzoek te doen om
onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders
te plaatsen, mits dit verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de
algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij het bestuur of de
voorzitter van de Raad van Commissarissen is ingediend.Tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen de
aandeelhouders, alsmede de houders van de certificaten van aandelen, welke
met medewerking van de vennootschap zfn uitgegeven.
De oproeping geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de wet en de
regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de
notering van aandelen aan Euronext Effectenbeurs te Amsterdam
Het bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met
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vergadenechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de
vennootschap en/of via een langs andere eleklronische weg openbaar
gemaakte aankondiging, voor zoyer dit verenigbaar is met het bepaalde in lid
5

7.

Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs

schriftelijke weg worden opgeroepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig

blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met

8.

vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met
toezending langs elektronische weg
Het bepaalde in de leden 5 tot en met 7 is van overeenkomstige toepassing op
andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen
aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

9.

Bij

de oproeping worden de te behandelen onderwerpen venneld, of wordt
medegedeeld dat de aandeelhouders, certificaathouders als bedoeld in artikel

l2lid2

en andere personen met vergaderrechten ervan kennis kunnen nemen

ten kantore van de vennootschap, onverïninderd het bepaalde in artikel

10

32lid

2 van de statuten en in artikel 2:99lid 7 Burgerlijk Wetboek.
De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die
van de vergadering of ter discretie van het bestuur op een kortere termijn

indien wettelijk toegestaan.

Artikel26
1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vnrchtgebruiker oÍ
pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de
algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te
voeren en het stemrecht uit te oefenen. Houders van gewone aandelen moeten

2.

3.

daartoe van hun voornemen de vergadering brj te wonen het bestuur
schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de
oproeping te vermelden dag door het bestuur zijn ontvangen. Het bestuur zal
hun een toegangsbewijs tot de vergadering toezenden.
Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de
wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan
aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping
van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze
waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de
wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend bij een
schriftelijk gevolmachtigde, mits, indien het betreft gewone aandelen,
uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door het
bestuur is ontvangen, dan wel indien het betreft gewone aandelen die worden
gehouden door het administratiekantoor, de volmacht uiterlijk bij het tekenen
van de presentielijst voor de aanvang van de algemene vergadering van
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aandeelhouders door het bestuur is
4.

5

6.

7

8

9

10.

11.

ontvangeÍ.-

Indien het stemrecht op een aandeel aan de vnrchtgebruiker of pandhouder
toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder bevoegd de
algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord
te voeren mits van het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur
overeenkomstig lid I is in kennis gesteld. Lid 3 is van overeenkomstige
toepassing. Het hiervoor in dit lid bepaalde is mede van toepassing op de
rmrchtgebruiker of pandhouder van een aandeel waarop het stemrecht aan de
aandeelhouder toekomt.
Iedere certificaathouder als bedoeld in artikel l2lidz is bevoegd de algemene
vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren,
mits de desbetreffende certificaten op naam van de certificaathouder staan,
op de registratiedatum zoals bedoeld in lid 2
De vergaderrechten volgens lid 5 kunnen worden uitgeoefend bij een
schriftelijk gevolmachtigde, mits onverminderd het vereiste van
inbewaargeving, de volmacht uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden
dag door het bestuur is ontvangen.
Het bestuur is gemachtigd bij de oproeping te bepalen dat voor alle of
bepaalde soorten aandelen voor de toepassing van artikel 2:ll7 leden 1 en 2
Burgerlijk Wetboek en artikel 2:ll7a leden 1 en 4 Burgerlijk Wetboek als
stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden zij die op de in lid 2 genoemde
registratiedatum die rechten hebben en als zodamg zijn ingeschreven in een
door het bestuur aangewezen register (of een of meer delen daarvan),
ongeacht wie ten tijde van de vergadering rechthebbende op die aandelen of
certificaten zrjn.
De bij de oproeping te vermelden dag, bedoeld in de leden 1,3, 5 en 6, kan
niet woeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de
vergadering of zoveel vroeger als te eniger tijd wettelijk zal zijn toegestaan.
Het bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in de leden I en 5
door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden
uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via
het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en,
indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan
daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het
elekÍronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van-het
elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in lid 9. Deze voorwaarden
worden bij de oproeping bekend gemaakt.
Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst
tekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de
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12.

personen die ingevolge lid 9 deelnemen aan de vergadering
hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 28lidT

of hun

stem

De leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurders hebben

als

zodanigtoegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en hebben
als zodanig een raadgevende stem.

13.

De voorzitter beslist of andere personen dan zlj die volgens het hiervoor in
dit artikel bepaalde toegang hebben toegelaten worden tot de vergadering.-

Artikel27
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de
voorzitter van de Raad van Commissarissen of, bij diens afwezigheid, diens
plaatsvervanger. De Raad van Commissarissen kan echter ook een ander
aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering
komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en
ordelijk te laten functioneren. Indien niet volgens het voorgaande in dit lid in

het voorzitterschap van de vergadering is voorzien, dan voorziet

de

vergadering zelf in haar leiding.

2.

3.

Het ter algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter
uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen, is
beslissend. Hetzelfcle geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het evengemelde oordeel de
juistheid daawanbetwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Temij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen
gehouden door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon, welke
notulen door deze persoon en de voorzitter worden vastgesteld en ten blijke
daarvan getekend worden.
Tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal is bevoegd iedere
bestuurder en iedere commissaris, alsmede een of meer houders van
aandelen, die gezamenlijk tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen.
De kosten van een notarieel proces-verbaal komen voor rekening van de
vennootschap.
Voor de toepassing van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden met
houders van aandelen gelijkgesteld de certificaathouders bedoeld in artikel

t2lid2.
Artikel23
1. Elk aandeel geeft recht
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2.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen
geschieden bij ongetekende gesloten briefies, een en ander tenzij de voorzitter

een andere wijze van stemmen vaststelt en geen der ter vergadering
aanwezigen zich daartegen verzet.

3.

Voorzover

in de wet of deze statuten geen grotere

voorgeschreven, worden alle besluiten
uitgebrachte stemmen genomen.

4.

bij

meerderheid is
volstrekte meerderheid van de

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

stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
Indien 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, zonodig

na

tussenstemming.
De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt
of waarop zij eenrecht van vruchtgebruik of pandrecht heeft. Voor aandelen
waarvan de vennootschap de certificaten houdt kan evenmin een stem worden

5.

pandhouder of vnrchtgebruiker van een door de
vennootschap zelf genomen aandeel kan daarvoor geen stem uitbrengen
indien het pandrecht of vmchtgebruik door de vennootschap is gevestigd.
Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd
is, dan wel of een meerderheid van een bepaald gedeelte van het kapitaal
vertegenwoordigd is, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de

uitgebracht.

6.

De

aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
7

.

Het bestuur kan in het geval zij gebruik maakt van de machtiging als bedoeld
in artikel 26 lid 6 bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene
vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel
worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden
uitgebracht dan op de bij de oproeping te bepalen dag van registratie als
bedoeld in artikel 26lid6. Onverminderd het overigens in artikel 26bepaalde

wordt

bij de oproeping

vermeld

op welke wijze de stem- en

vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen
uitoefenen.

VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE
SOORT

Artikel29

l.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden
gehouden zo dikwijls als zulks ter vervulling van de door de wet of de statuten
opgedragen taken noodzakelijk is, zo dikwijls als het bestuur of de Raad van
Commissarissen zulks wenselijk acht en zo dikwijls als één of meer personen,
die gerechtigdzijnalgemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen
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bij tenminste een/tiende gedeelte van het van
soort aandelen geplaatste kapitaal daartoe schriftelijk en onder

en die tezamen belang hebben

die

nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur het
verzoek richten.
2

Het bepaalde in de artikelen

25lid I

en de leden 5 tot en met 10, 26,27 en28
overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van
aandelen van een bepaalde soort, met dien verstande dat alleen de houders
van aandelen van de betreffende soort, de houders van certificaten daarvan
en de vmchtgebruikers en pandhouders van aandelen van de betreffende soort
worden opgeroepen en toegang hebben tot de vergadering van houders van
aandelen van de betreffende soort, onverminderd het in artikel 26 lid 4

is van

bepaalde.
J

Besluiten van de houders van cumulatief preferente aandelen kunnen ook
buiten vergadering genomen worden mits het besluit blijkt uit een geschrift
dat door alle houders van cumulatief preferente aandelen is ondertekend en
alle houders van cumulatief preferente aandelen soort hun stem voor het
betreffende voorstel hebben uitgebracht. Deze voÍïn van besluitvorming is
niet mogelijk indien van de cumulatief preferente aandelen met medewerking
van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven en/of op een of meer van
deze aandelen een pandrecht of rrmchtgebruik is gevestigd.

Artikel30

1.
2.

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaa

Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der
vennootschap af en maakt daaruit binnen vier maanden een jaarrekening op.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
opgave van de reden melding gemaakt.

3.

Door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt een registeraccountant benoemd teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening
te onderzoeken en daaromtrent een verslag uit te brengen en een verklaring

afte leggen
De register-accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden

der vennootschap, waaryan de kennisneming tot richtige vervulling van
taak nodig is

zijn

De waarden van de verurootschap moeten hem desverlangd worden getoond.

4.

De

register-accountant brengt

zijn verslag uit aan de Raad

van

Commissarissen en het bestuur

Van de dag van de oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders bestemd tot behandeling van de jaarrekening tot de afloop
van die vergadering liggen deze en het bestuursverslag, het verslag en de
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5.

verklaring van de register-accountant, alsmede de daaraan volgens de wet toe
te voegen gegevens ten kantore van de vennootschap, alsmede te Amsterdam
ter plaatse bij de oproeping te vermelden, ter inzage voor de aandeelhouders
en voor de certificaathouders als bedoeld in artikel 12 lid 2. Afschriften
daarvan zijn voor hen kosteloos verkrijgbaar
Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld kunnen zij tevens
kosteloos afschrift verkrijgen van de gewijzigde jaarrekening.
De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van
aandeelhouders.

6.

In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van
de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld
voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de leden
van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor
zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die

7.

8.

9.

anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de
algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekÍ.
Het bestuur is verplicht binnen acht dagen na de vaststelling van de
jaarrekening een volledig afschrift daarvan, alsmede een afschrift van de
daarop betrekking hebbende verklaring van de register-accountant, een
exemplaar van het bestuursverslag en van de overige in artíkel 2:392
Burgerlijk Wetboek in de Nederlandse taal ter iruage voor een ieder neer te
leggen ten kantore van het handelsregister.
Het bestuur is evenwel bevoegd gebruik te maken van de in artikel 2:394lid
4 tweede zin Burgerlijk Wetboek gegeven bevoegdheid.
lndien de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
overeenkomstig de wettelijke voorschriften is vastgesteld dan maakt het
bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening openbaar. Op deze
jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
De wettelijke wijstellingen op de verplichting tot openbaarmaking zijn van
toepassing voor zover de algemene vergadering van aandeelhouders niet
binnen zes maanden na het begin van het boekjaar anders heeft besloten.

Artikel3l

l.
2.

-

De winst wordt bepaald volgens norÍnen die in het maatschappelijk verkeer
als aanvaardbaar worden beschouwd
Uit de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - die in het
laatst verstreken boekjaar is behaald wordt allereerst, zo mogelijk, op de
cumulatief preferente aandelen een dividend uitgekeerd waarvan het
percentage - berekend over het op de cumulatiefpreferente aandelen gestorte
deel van het nominale bedrag - gelijk is aan dat van het gemiddelde van het
twaalf-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tarief - gewogen
naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met de door
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de grote Nederlandse banken vast te stellen toeslag debetrente en voorts
verhoogd met een door het bestuur vastgestelde en door de Raad van
Commissarissen goedgekeurde opslag ter grootte van ten minste eenhonderd
(100) basispunten en ten hoogste vierhonderd (400) basispunten, afhankelijk

van de dan geldende marktomstandigheden. Met dien verstande dat als
EURIBOR, in welke situatie dan ook lager is dan nul, EURIBOR voor het
doel van dit artikel wordt geacht nul te bedragen.
lndien over enig boekjaar de in de eerste volzin bedoelde uitkering niet of
niet geheel kan plaatsvinden omdat de winst dat niet toelaat, wordt het tekort
ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen verÍnogen uitgekeerd.
Indien in enig jaar geen dividend op cumulatief preferente aandelen of een

J

4.

geringer dividend dan in de eerste zin is vermeld is uitgekeerd, zal in de
volgendejaren, nadat eerst het overeenkomstig het voorgaande vastgestelde
dividend op de cumulatief preferente aandelen over het dan laatstelijk
afgesloten boe(aar is uitgekeerd, voordat enige andere dividenduitkering
geschiedt, het over de voorafgaande jaren ontbrekende dividend op de
cumulatief preferente aandelen worden uitgekeerd.
Vervolgens bepaalt de gecombineerde vergadering of en welk bedrag van de
na de hiervoor bedoelde uitkering resterende winst wordt gereserveerd.
Het winstbedrag dat resteert na uitkering van het dividend op de cumulatief
preferente aandelen en na de reserveringen als bedoeld in het vorige lid, staat
ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders voor
uitkering aan de houders van gewone aandelen naar evenÍedigheid van het
aantal van hun gewone aandelen.
De vennootschap kan aan de aandeelhouders op de voor uitkering vatbare
winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen veÍïnogen groter is dan
het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal,
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden
aangehoude

5

Het bestuur kan besluiten tot het uitkeren van een interimdividend uit de winst
van het lopende boekjaar indien aan het vereiste in het vorige lid is voldaan
blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Het besluit is onderworpen
aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

6.

Uitkering van de winst geschiedt na de vaststelling van de jaanekening
waaruit blijkt dat zij geoorloofrl is.
Bij de berekening van winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap

7.

in haar kapitaal houdt niet mede.
8

Bij de berekening van het winstbedrag, dat op ieder aandeel zaI worden
uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op de
aandelen in aanmerking.

9

Over enige reserve kan slechts worden beschikt door de
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10

11

vergadering van aandeelhouders onder voorafgaande goedkeuring van de
gecombineerde vergadering. Indien enige reserve wordt uitgekeerd zal die
uitkering in de eerste plaats worden aangewend om eventueel ontbrekend
dividend aan de houders van cumulatief preferente aandelen uit te keren in de
volgorde als daarvoor in lid 2 van dit artikel is voorgeschreven, en zal
uitkering overigens geschieden aan de houders van gewone aandelen naar
evenredigheid van het aantal van hun gewone aandelen.
Dividenden zljn betaalbaar een maand na de vaststelling behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van
aandeelhouders, op de wijze en ter plaatse als door het bestuur te bepalen.De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van
vijfjaren na de dag van betaalbaarstelling.

ST

Artikel32

1.
2.

Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap
kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden
genomen op voorstel van de gecombineerde vergadering.Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de
statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de
algemene vergadering worden vermeld.
Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, ten kantore van de vennootschap, alsmede te Amsterdam ter
plaatse bij de oproeping te vermelden, neerleggen ter inzage voor iedere
aandeelhouder tot de afloop der vergadering en is een afschrift daarvan voor
hen kosteloos verkrij gbaar
Voor de toepassing van het bepaalde in de vorig zinnen van dit lid worden
met aandeelhouders gelijkgesteld de certificaathouders bedoeld in artikel 12

lid2
Artikel33
1
lngeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het
bestuur, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit. 2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de beloning van de
vereffenaars

3.
4.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voorzoveel mogelijk van
kracht.
Hetgeen na voldoening van de schuldeisers overblijft van het vermogen van
de ontbonden vennootschap wordt als volgt uitgekeerd
a. eerst ontvangen de houders van cumulatiefpreferente aandelen een
bedrag gelijk aan het op de cumulatief preferente aandelen gestorte
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bedrag;

b.

uit hetgeen daama

c.

voorafgaande j aren eventueel ontbrekende dividend;
hetgeen daamaresteert wordt verdeeld onder de houders van gewone

resteert wordt aan de houders van cumulatief
preferente aandelen een bedrag uitgekeerd gelijk aan het over de

aandelen naar evenredigheid van het aantal van hun gewone
aandelen.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:
Bestendiging predicaat "Koninklijk".
Zljne Majesteit de Koning heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het Recht tot
het voeren van het Predicaat "Koninklijk" van de vennootschap. waalan blijkt uit
een brief van vierentwintig juni tweeduizend twintig, waarvan een kopie aan deze
akte is gehecht

Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk
aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van
de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte
voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend
(Vol gen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT:
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