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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
CURETIS N.V.

Op zeven juli trveeduizend zestien verschijnt voor mij, mr. Erik Godefridus Vorst, notaris te

Elisabeth Anne von Meijenfeldt, geboren te Breda op een mer

negentienhonderdtweeënnegentig, met kantooradres: Amstelplein 84, 1096 BC Amsterdam.

De verschij nende persoon

(A) De algemene vergadering van CuretÍs N,V., een naamloze vennootschap, met zetel

te Amsterdam en met adres: Max-Eyth-Straße 42,71088 Holzgerlingen, Duitsland,

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64302679 (de "Vennootschap"),

heeft op zestien juni tweeduizend zestien besloten tot wijziging van de statuten van

de Vennootschap en tot verlening van machtiging aan de verschijnende persoon om

de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Van de besluiten tot

statutenwijziging en verlening van machtiging blijkt uit een stuk, dat aan deze akte

wordt gehecht (bijlage)

(B) De statuten van de Vennootschap zijn laatst gewijzigd bij akte, op tien november

tweeduizend vijftien verleden voor mr. E.G. Vorst, notaris te Amsterdam

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaaft de

verschijnende persoon hierbij in de statuten van de Vennootschap de volgende wijzigingen

aan te brengen:

L Artikel 29.1 komt te luiden als volgl:

29.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop

van het boekjaar. In ieder geval worden de volgende onderwerpen op de agenda voor

deze vergadering geplaatst:

(a) de behandeling van het bestuursverslag;

(b) de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;-

(c) de verlening van kwijting aan de bestuurders voor hun bestuur over het

afgelopen boekjaar;

(d) de verlening vaÍì kwijting aan de commissarissen voor het door hen

gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar;-
(e) andere onderwerpen op de agenda geplaatst door het bestuur of de raad van

commissarissen danwel andere onderwerpen voorgesteld door

aandeelhouders overeenkomstig de wet en de statuten

IL Artikel 30.4 komt te luiden als volgl:

30.4 Bij de oproeping worden vermeld:--
(a) de te behandelen onderwerpen:

(b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;

(c) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk

Amsterdam:-

gevolmachtigde;-
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(d) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen

van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel,

indien dit recht overeenkomstig artikel 32.4 kan worden uitgeoefend en het

adres van de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 5:25kavan

de Wet op het financieel toezicht

Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende

oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet bij de oproeping

zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming

van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten.

IIL Anikel 34.2 komt te luiden als volgf:

34.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur de

jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders en de vruchtgebruikers en

pandhouders aan wie het stemrecht toekomt ter inzage ten kantore van de

vennootschap. Het bestuur legt binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter

inzage voor de aandeelhouders en de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het

stemrecht toekomt. Het bestuur voegt aan de jaaruekening en het bestuursverslag toe

de gegevens, bedoeld in artikel 2:392lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover

dat lid op de vennootschap van toepassing is

IV. Aftikel34.4
34.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaanekening, het bestuursverslag en de

krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens

vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun

behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de

vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt kunnen de stukken

aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Deverschijnendepersoonismij,notaris,bekend.
Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting

daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te

hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk

na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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This document is an unofficial English translation of a document prepared in Dutch. In
preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible

without jeopardising the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may

occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law. In this translation,

Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms.

The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as

such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

DEED OF AMENDMENT OF'ARTICLES OF ASSOCIATION
CT]RETIS N.V.

On the seventh day of July two thousand sixteen appear before me, Erik Godefridus Vorst,

civil law notary in Amsterdam:

Elisabeth Anne von Meijenfeldt, bom in Breda on the first day of May nineteen hundred and

ninety-two, with office address: Amstelplein 84, 1096 BC Amsterdam.

The person appearing declares:

(A) On the sixteenth day of June two thousand sixteen the general meeting of Curetis
N.V., a public company, having its seat in Amsterdam and its address at Max-Eyth-
Straße 42,71088 Holzgerlingen, Germany, registered with the trade register under

number 64302679 (the "Compâny"), resolved to amend the articles of association of
the Company and to grant authorisation to the person appearing to execute the deed

of amendment of articles of association. The resolutions to amend the articles of
association and grant authorisation are evidenced by a document, which is attached

to this deed (annex).

(B) The articles of association of the Company were last amended by deed, executed on

the tenth day of November two thousand fifteen before E.G. Vorst, civil law notary

in Amsterdam.

In order to implement the aforementioned resolution to amend the articles of association, the

person appearing declares that she hereby amends the articles of association of the Company

as follows:
I. Article 29.1 shall read as follows:

29.1 The annual general meeting shall be held within six months of the end of the

financial year. The agenda for this meeting shall in any case include the following
items:

(a) the consideration of the management report;
(b) the adoption of the annual accounts and the allocation of the profits;

(c) the granting of discharge to the managing directors for their management

during the past financial year;

(d) the granting of discharge to the supervisory directors for their supervision

during the past financial year;
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(e) any other items put on the agenda by the management board or the

supervisory board as well as any other items proposed by shareholders in
accordance with the law and the articles of association.

II. Article 30.4 shall read as follows:
30.4 The notice of meeting shall mention:

(a) the matters to be discussed;

(b) the place and time of the general meeting;

(c) the procedure for attending the general meeting by a proxy authorised in
writing;

(d) the procedure for attending the general meeting and the exercise of the

voting rights by any means of electronic communication in the event this
right can be exercised in accordance with article 32.4, and the address of the

website of the company as refer¡ed to in section 5:25ka of the Act on

financial supervision.

Matters which have not been mentioned in the notice of meeting may be announced

in a supplementary notice. No valid resolutions may be adopted on matters which
have not been mentioned in the notice of meeting or announced in a supplementary

notice with due observance of the notice period.

III. Article 34.2 shall read as follows:

34.2 Annually, within four months of the end of the financial year, the management board

shall prepare the annual accounts and shall make these available at the offices of the

company for inspection by the shareholders and the usufructuaries and pledgees to
whom the voting rights accrue. The management board shall also make the

management report available at the offices of the company for inspection by the

shareholders and the usufructuaries and pledgees to whom the voting rights accrue

within said period. The management board shall add to the annual accounts and the

management report the information, referred to in section 2:392 subsection 1 of the

Civil Code, insofar as that subsection applies to the company.

IV. Article 34.4 shall read as follows:
34.4 The company shall ensure that the annual accounts as prepared, the management

report and the additional information to be added pursuant to section 2:392

subsection 1 of the Civil Code shall be available at the offices of the company as of
the date of the notice of the general meeting at which they are to be discussed. The

shareholders and the usufructuaries and pledgees to whom the voting rights accrue

may inspect the documents at the offices of the company and obtain a copy thereof at

no cost.

The person appearing is known to me, civil law notary.

Lr witness whereof this deed is executed in Amsterdam on the date first mentioned in the

head ofthis deed.

After having conveyed the contents of this deed and having given an explanation thereto to

the person appearing, she declared that she has taken note ofthe contents ofthis deed and
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agrees with the same. Thereupon, immediately after limited reading of this deed, it is signed

by the person appearing and by me, civil law notary.
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De ondergetekende, mr. Erik Godefridus Vorst, notaris te Amsterdam, verklaart dalbtj zich

eÍ traar beste kunnen van heeft ovefuigd dat de statuten van Curetis N.V., een naamToze

vennootschap, ingeschreven in het handelsregister onder nuÍìmer 64302679, onmiddellijk na

wijziging bij akte, op 7 juli 2016 voor hem verleden, luiden zoals vermeld in het aan deze

verklaring gehechte stuk.

Ondertekend te Amsterdam op 7 }uli2016.

6t50lt68lBvz



STATUTEN
CI]RETIS N.V.

gedateerd 7 ju,li2016

STATUTEN
Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1 Indeze statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

"aandeel" betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap, dan wel de

rechten van een deelgenoot met betrekking tot een giraal aandeel, tenzij het

tegendeel uitdrukkelijk uit de wet of deze statuten blijkt;

"aandeelhouder" betekent een houder van een of meer aandelen, dan wel een

deelgenoot, tenzijhe| tegendeel uitdrukkelijk uit de wet of deze statuten blijkt;

"accountant" betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het

Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants

samenwerken;

"algemene vergadering" betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door

de aandeelhouders en de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht

toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodantge personen;

"bestuur" betekent het bestuur van de vennootschap;

"bestuurder" betekent een bestuurder van de vennootschap;

"commissaris" betekent een commissaris van de vennootschap;

"deelgenoot" betekent een persoon die door middel van een door een intermediair

geadministreerde effectenrekening overeenkomstig de Wet giraal effectenverkeer

gerechtigd is tot een of meer girale aandelen;

"dochtermaatschappij" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel

2:24avan het Burgerlijk Wetboek;

"Euroclear Nederland" betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal

Effectenverkeer 8.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het

cenlraal instituut als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;

"giraal aandeel" betekent een aandeel dat is opgenomen in het giraal systeem van de

Wet giraal effectenverkeer;

"girodepot" betekent een girodepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;

"groepsmaatschappij" betekent een groepsmaatschappij als bedoeld in afükel2:24b

van het Burgerlijk Wetboek;

"intermediair" betekent een intermediair als bedoeld in de Wet giraal

effectenverkeer;

"raad van commissarissen" betekent de raad van commissarissen van de

vennootschap;

"vennootschap" betekent de naamloze vennootschap die wordt geregeerd door deze

statuten;



"verzameldepot" betekent een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal

effectenverkeer.

1.2 In deze statuten zijn verwijzingen naar "artikelen" verwijzingen naar artikelen van

deze statuten,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Artikel2. Naam en zetel

2.1 De verurootschap is genaamd: Curetis N.V.
2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel3. Doel
De vennootschap heeft ten doel:

(a) het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en oplossingen voor

moleculaire diagnostiek (MDx) ter bestrijding van besmettelijke infectieziekten en

andere ziekten;

(b) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van beheer

over andere ondernemingen, van welke aard ook;

(c) het financieren van anderen en het stellen van zekerheid, het geven van garanties en

het zich op andere wijze verbinden voor schulden van anderen;

(d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven

van obligaties, schuldbrieven en andere waardepapieren, alsmede het aaîgaan varL

daarmee samenhangende overeenkomsten;

(e) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan anderen;

(Ð het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken en andere

registergoederen;

(g) het ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten,

vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele

eigendomsrechten;

(h) het verrichten van alle soorten industriële, financiele en conìmerciële activiteiten,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe

bevorderlijk kanzijn.
Artikel4. Kapitaal en aandelen

4.I Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

vij fhonderdvij ft igduizend euro (EUR 5 5 0. 000,00).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijfenvijftig miljoen (55.000.000)

aandelen met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk.

4.3 De aandelen luiden op naam.

4.4 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Girale aandelen

5.1 Een aandeel wordt een giraal aandeel door uitgifte of overdracht aan een

intermediair ter opname in een verzameldepot dan wel door uitgifte of overdracht

aan Euroclear Nederland ter opname in een girodepot.

5.2 Uitlevering van girale aandelen uit een verzameldepot of girodepot kan slechts

geschieden voor zover dat op grond van de Wet giraal effectenverkeer is toegestaan.
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5.3 Levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door afschrijving op naam

van de vervreemder en bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe

bestemde deel van de administratie van de intermediair.

5.4 Vestiging van een vruchtgebruik op een aandeel in een verzameldepot geschiedt

door bijschrijving ten name van de vruchtgebruiker in de administratie van de

intermediair. Levering van een vruchtgebruik op een aandeel in een verzameldepot

geschiedt door afschrijving op naam van de vervreemder en bijschrijving op naam

van de verkrijger in de administratie van de intermediair.

5.5 Vestiging van een pandrecht op een aandeel in een verzameldepot ten behoeve van

een ander dan de intermediair geschiedt door bijschrijving ten name van de

pandhouder in de administratie van de intermediair. Vestiging van een pandrecht op

een aandeel in een verzameldepot ten behoeve van de intermediair geschiedt door

overeenkomst tussen de pandgever en de intermediair.

Artikel6. Uitgifte van aandelen

6.I De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de

algemene vergadering of van een ander orgaan van de vennootschap indien het

daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten

hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel

aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan

vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij nieÅ"

worden ingetrokken. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van

aandelen wordt genomen op voorstel van het bestuur. Een besluit van het bestuur tot

het doen van een voorstel aan de algemene vergadering om te besluiten tot uitgifte

van aandelen, vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien het

bestuur is aangewezen als orgaan bevoegd om te besluiten tot uitgifte van aandelen,

vereist een besluit van het bestuur tot uitgifte van aandelen de goedkeuring van de

r aad v an commi s saris sen.

6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden

van uitgifte vastgesteld.

6.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering

tot uitgifte of tot aanwrlzrng een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het

handelsregister.

6.4 De artikelen 6.1 tot en met 6.3 zljn van overeenkomstige toepassing op het verlenen

van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het

uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verk¡egen recht tot het

nemen van aandelen uitoefent.

6.5 De vennootschap 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 het aantal.

Artikel 7. Voorkeursrecht
7.1 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar

evenredigheid van het gezameniijke nominale bedrag van zijn aandelen,
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7.2

t.5

onverminderd artikel 7.2.Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet of niet

volledig uitoefent, hebben de overige aandeelhouders op gelijke wijze een

voorkeursrecht op de daardoor vrijvallende aandelen.

Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven

tegen inbreng anders dan in geld. Hrj heeft geen voorkeursrecht op aandelen die

worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een

groepsmaatschappij.

Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene

vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze

van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het

voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het met inachtneming

van artikel 6.1 aangewezeî orgaan van de vennootschap als bevoegd tot uitgifte van

aandelen, indien het bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur

van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten

van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren

worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden

ingetrokken. De aanwijzing eindigt in ieder geval indien de aanwijzing van het

betrokken orgaan van de vennootschap als bevoegd tot het uitgeven van aandelen

eindigt. Een besluit van de algemene vergadering tot beperhng of uitsluiting van het

voorkeursrecht of lot aanvtijzing van een ander olgaan van de vennootschap als

orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, wordt genomen

op voorstel van het bestuur. Een besluit van het bestuur tot het doen van een voorstel

aan de algemene vergadering om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het

voorkeursrecht of tot aanwijzing van een ander orgaan van de vennootschap als

orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, vereist de

goedkeuring van de raad van commissarissen. Voor een besluit van de algemene

vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrectrt of tot aanwijzing van

een ander orgaan van de vennootschap als orgaan bevoegd tot beperking of
uitsluiting van het voorkeursrecht, is een meerderheid van ten minste twee derden

van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste

kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is. De vennootschap legt binnen acht

dagen na een besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een

ander orgaan van de vennootschap als orgaan bevoegd tot beperking of uitsluiting

van het voorkeursrecht een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het

handelsregister. Indien het bestuur is aangewezen als orgaan bevoegd om te
besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, vereist een besluit van

het bestuur tot beperking ofuitsluiting van het voorkeursrecht de goedkeuring van de

raad van commissarissen.

De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat

kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid

dagblad.
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7.5 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de

dag van aankondiging in de Staatscourant.

7.6 De artikelen 7.1 tot en met 7.5 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen

van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen

voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien

reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel S. Storting op aandelen

8.1 Bij het nemen van aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort

alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil

tussen die bedragen, onverminderd artikel 8.2.

8.2 Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen

rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen

genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste

vierennegentig procent van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld

wordt gestort.

8.3 Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is

overeengekomen.

8.4 Storting in geld kan slechts in weemd geld geschieden met toestemming van de

vennootschap. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor

het bedrag waartegen het gestorte bedrag wijelijk in euro kan worden omgewisseld.

Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.

8.5 Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen betreffende inbreng

op aandelen anders dan in geld en van alle overige rechtshandelingen bedoeld in
artikel 2:94lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zonder de voorafgaande goedkeuring

van de algemene vergadering. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van

dergelijke rechtshandelingen, vereist de goedkeuring van de raad van

commissarissen.

Artikel9. Verkrijging van eigen aandelen

9.1 De vennootschap mag slechts volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen om

niet of indien het eigen veÍnogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner

is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet

moeten worden aangehouden.

9.2 Voor het vereiste in artikel 9.1 is bepalend de grootte van het eigen vermogen

volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor

aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als

bedoeld in artikel 10.2 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en

haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar

meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is

verkrijging overeenkomstig artikel 9.1 niet toegestaan.

9.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de

algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt

voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering bepaalt in de
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machtiging hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zlj mogen worden

verkregen en tussen welke greîzen de prijs moet liggen. Een besluit van het bestuur

tot verkrijging van eigen aandelen om baat, vereist de goedkeuring van de raad van

commissarissen.

9.4 De machtiging als bedoeld in artikel 9.3 is niet vereist indien en voor zover de

vennootschap eigen aandelen verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende

regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een

groepsmaatschapprj. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van

een beurs.

9.5 De artikelen 9.1 tot en met 9.4 gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder

algemene titel verkrijgt.

9.6 De vennootschap kan eigen aandelen slechts in pand nemen indien:

(a) de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;

(b) het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in
pand gehouden eigen aandelen hezamen niet meer dan een tiende van het

geplaatste kapitaal bedraagl, en

(c) de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

9.7 Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven,

worden deze voor de toepassing van de artikelen 9.1 tot en met 9.6 met aandelen

gelijkgesteld.

9.8 Het bestuur beslist over de vervreemding door de vennootschap van door haar

verkregen aandelen in haar kapitaal. Een besluit van het bestuur tot verweemding

van zodanige aandelen vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 10. Financiële steunverlening
10.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van

aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, 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

dochtermaatschappij en.

I0.2 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het

nemen ofverkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap

of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tetuij het bestuur daartoe besluit

en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

(a) het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap

ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt,

geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;

(b) het eigen veÍnogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner

dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet

moeten worden aangehouden;

(c) de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties

betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht;
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(d) indien de lening wordt verstrelf met het oog op het nemen van aandelen in
het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de verurootschap

of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar

kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of
verkregen billijk.

10.3 Voor het vereiste in artikel 10.2 onder (b) is bepalend de grootte van het eigen

vennogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs

voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of
reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum

verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat

de jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in artikel I0.2 rr.e|

toegestaan.

10.4 De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter gtootte van het bedrag

van de in artikel 10.2 bedoelde leningen.

10.5 Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in artikel

10.2 is onderworpen aaî de voorafgaande goedkeuring van de algemene

vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring wordt

genomen met een meerderheid van ten minste vijfennegentig procent van de

uitgebrachte stemmen.

10.6 Warur.eer aan de algemene vergadering de in artikel i0.5 bedoelde goedkeuring

wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld.

Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een rapport ter

inzage van de aandeelhouders gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen

voor het verstrekken van de lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden

belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrelf, de koers

waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan

de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap.

10.7 De vennootschap legt binnen acht dagen na de in artikel 10.5 bedoelde goedkeuring

het in artikel 1 0.6 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het

handelsregister.

10.8 De artikelen 10.1 tot en met 10.7 gelden niet indien aandelen of certificaten van

aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de

verurootschap of van een groepsmaatschappij.

Artikel 11. Kapitaalvermindering
1 1.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal

doo¡ intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij

statutenwijziging te verminderen. h dit besluit moeten de aandelen waarop het

besluit betrekking heeft, worden aange\4/ezen eî moet de uitvoering van het besluit

zijn geregeld. Het geplaatste kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van

het besluit door de wet voorgeschreven minimumkapitaal. Een besluit van de

algemene vergadering tot kapitaalvermindering wordt genomen op voorstel van het

bestuur. Een besluit van het bestuur tot het doen van een voorstel aan de algemene

7



vergadering om te besluiten tot kapitaalvermindering, vereist de goedkeuring van de

raad van commissarissen. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een

meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien

minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

I1.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf
houdt of waawanzry de certificaten houdt.

11.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar

evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag

worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

ll.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een

besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Ztúk een

terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste

van even¡edigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

1 1.5 De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel 1 1 genoemd besluit wordt
genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

11.6 De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer

ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk
verspreid dagblad.

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen

12.1 Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het

stemrecht op de aandelen waarop een rmrchtgebruik is gevestigd. In afwijking van de

vorige zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de

vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.

12.2 Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht

op de verpande aandelen. In afivijking van de vorige zin komt het stemrecht toe aan

de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.

12.3 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die

stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders

van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

12.4 De vruchtgebruiker en pandhouder die geen sternrecht hebben, hebben niet de

rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van

een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen

Artikel 13. Certificaten van aandelen

De vennootschap is niet bevoegd om medewerking te verlenen aan de uitgifte van

certificaten van aandelen.

Artikel 14. Register van aandeelhouders

14.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders

worden opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen, de

datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of
betekening, alsmede dat de aandelen zijn volgestort. Daarin worden tevens

opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vmchtgebruik of
pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht
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hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding

aan wie het stemrecht en de reclrten die door de wet zijn toegekend aan de houders

van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen,

toekomen.

14.2 úrdien aandelen tot een verzameldepot of een girodepot behoren, wordt in het

register de naam en het adres van de intermediair onderscheidenlijk Euroclear

Nederland opgenomen, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan

behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk girodepot, de datum van erkenning

of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. De namen en

adressen van deelgenoten worden niet in het register opgenomen.

14.3 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht zijn adres aan het

bestuur op te geven.

I4.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden.

I4.5 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vnrchtgebruiker en

een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekkingtoT zijn recht op

een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan

vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en de rechten die door de wet zijn
toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven

certificaten van aandelen, toekomen.

14.6 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter ínzage van de

aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het

stemrecht toekomt. De vorige zin is niet van toepassing op het gedeelte van het

register dat buiten Nederland ter voldoening van de aldaar geldende wetgeving of
ingevolge beursvoorschrift en wordt gehouden.

14.7 De artikelen 14.1,14.3,14.5 en 14.6 zijn niet van toepassing op de deelgenoten en

de houders van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op een aandeel in een

verzameldepot.

Artikel 15. Levering van aandelen

15.1 Voor de levering van aandelen of van een rmrchtgebruik op aandelen, dan wel de

vestiging of afstand van een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen, zijn vereist een

daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij

de rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de

levering.

15.2 De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de

erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt

afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die

akte ofdat afschrift ofuittreksel aan de vennootschap.

15.3 Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan

de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van

overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aaî de

vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
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15.4 De artikelen 15.1 tot en met 15.3 z1n nief. van toepassing op de rechten van

deelgenoten met betrekking tot girale aandelen.

Artikel 16. Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste twee bestuurders. Het aantal van de bestuurders wordt

bepaald door de raad van commissarissen, gehoord hebbende het bestuur.

Ärtikel 17. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders
l7.l Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op een niet-bindende

voordracht van de raad van commissarissen. De voordracht wordt vermeld in de

oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming wordt behandeld.

Indien geen voordracht is opgemaakf (hetgeen tevens het geval zal zijn indien de

raad van commissarissen niet tot een besluit is gekomen als gevolg van het staken

van stemmen als bedoeld in artikel 27.4) wordt dat in de oproeping vermeld. De

algemene vergadering is niet gebonden aan een voordracht en mag naar eigen inzicht

een andere persoon dan die genoemd in de voordracht benoemen, mits een voorstel

tot benoeming van zulk een andere persoon is vermeld op de agenda van de

algemene vergadering waarin zijn benoeming wordt behandeld dan wel, bij gebreke

van een dergelijke vermelding, het besluit om zulk een andere persoon te benoemen

wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele

geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Een besluit van de algemene vergadering tot

benoeming van een bestuurder overeenkomstig de voordracht van de raad van

commissarissen, wordt genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een

bestuurder die niet was voorgedragen door de raad van commissarissen maar wiens

benoeming was vermeld op de agenda van de algemene vergadering waann zijn
benoeming wordt behandeld, wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste

kapitaal. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal

vertegenwoordigd was in een algemene vergadering waarin de benoeming van een

bestuurder werd behandeld die niet was voorgedragen door de raad van

commissarissen, kan geen nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 2:120lid 3 van

het Burgerlijk Wetboek worden bij eengeroepen.

I7.2 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een

bestuurder kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.

Een bestuurder treedt af overeenkomstig een rooster van aftreden opgesteld door de

raad van commissarissen. Een wljziging in het rooster kan niet meebrengen dat een

bestuurder tegen zijn wil moet aftreden voor het einde van de periode waarvoor hij
was benoemd.

17.3 De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. Een

besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurder

wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen indien de

schorsing of het ontslag plaatsvindt op voorstel van de raad van commissarissen. Een

besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurder
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wordt genomen bij volstrekte meerderheid vertegenwoordigende ten minste een

derde van het geplaatste kapitaal, indien de schorsing ofhet ontslag niet plaatsvindt

op voorstel van de raad van commissarissen. Indien, in het laatste geval, niet ten

minste een derde van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering

vertegenwoordigd was terwijl een meerderheid van de uitgebrachte stemmen ten

gunste van het besluit tot schorsing of ontslag zijn uitgebracht, kan een nieuwe

vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit tot schorsing of ontslag kan

worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen

onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het

geplaatste kapitaal. BLj de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden

vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onaftrankelijk van het ter

vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

17.4 De raad van commissarissen kan te allen tijde een bestuurder schorsen. De raad van

commissarissen is niet bevoegd een bestuurder te ontslaan.

17.5 Úrdien de algemene vergadering of de raad van commissarissen een bestuurder heeft

geschorst, moet de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de

schorsing besluiten tot hetzrl ontslag, hetzij verlenging van de schorsing voor een

periode van maximaal drie maanden, hetzij opheffing van de schorsing. In die

vergadering wordt de geschorste bestuurder in de gelegenheid gesteld

verantwoording af te leggen. Indien zodanige vergadering niet tijdig gehouden wordt

of indien in zodanige vergadering geen besluit wordt genomen om de geschorste

bestuurder te ontslaan of zljn schorsing te verlengen of op te heffen, vervalt de

schorsing na verloop van de schorsingstermijn.

Artikel 18. Bezoldiging van bestuurders en vrijwaring
18.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het

beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van

commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen

2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan

de orde, voor zover dezehe¡ bestuur betreffen.

18.2 De raad van commissarissen stelt voor iedere bestuurder afzonderlijk diens

bezoldiging en verdere voorwaarden vast met inachtneming van het beleid als

bedoeld in artikel 18.1.

18.3 Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van

aandelen, legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de

algemene vergadering. 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.

Artikel 19. Taaþ taakverdeling en besluitvorming van het bestuur

19.1 Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen

van de vennootschap. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die

niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn

toebedeeld. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het
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belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke

bestuurder draag!. verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

19.2 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld

die het bestuur betreffen. Een besluit tot vaststelling van een dergelijk reglement

vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.

I9.3 Het bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere bestuurder

meer in het bijzonder zal zijnbelast. Een besluit tot belasting van een bestuurder met

een bepaalde taak vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen. De raad

van commissarissen kan aan een of meer bestuurders de titel chief executive officer

of een andere titel toekennen.

19.4 Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk oordeelt.

19.5 Een bestuurder kan zich Íer vergadering slechts door een medebestuurder bij
schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van

de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elekfronisch is vastgelegd.

19.6 Iedere bestuurder heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstrekle

meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de

helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Staken de stemmen, dan

beslist de raad van commissarissen. Het reglement als bedoeld in artikel I9.2 kan

bepalen dat besluiten slechts kunnen worden genomen indien een of meer

bestuurders belast met een bijzondere taak als bedoeld in artikel 19.3 voor een

specifiek voorstel stemmen.

19.7 In het geval een of meer bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben

dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden

onderneming, zijn zij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en

besluitvorming. In het geval alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang

hebben of de enige bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat

tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden

ondememing, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij
ontbreken van alle commissarissen of de enige commissaris of indien het besluit

ingevolge artikel 27.5 rnet door de raad van commissarissen kan worden genomen,

wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. Het ontbreken van de

goedkeuring als bedoeld in de vorige zin tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid

van het bestuur ofbestuurders niet aan.

19.8 Besluitvorming van het bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits alle

bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen

schriftelijk of langs elelfronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming

van het bestuur buiten vergadering zijn de artikelen 19.5 en 19.6 van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 20. Goedkeuring van bestuursbesluiten
20.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van

het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van

de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
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(a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een

derde;

(b) hef aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap

of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap

dan wel als volledig aansprakelijke verurote in een commanditaire

vennootschap of verurootschap onder firma, indien deze samenwerhng of
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

(c) het nemen of aßtoten van een deelneming in het kapitaal van een

vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de

activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een

geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met

toelichting volgens de laatst vastgesteldejaarrekening van de vennootschap,

door haar of een groepsmaatschappij.

20.2 Onverminderd andere bepalingen van deze statuten die de goedkeuring van de raad

van commissarissen vereisen, zijn de besluiten van het bestuur omtrent de volgende

aangelegenheden aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen:

(a) uitgifte en verkríjging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de

vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een conìmanditaire
vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap

volledig aansprakelijk verurote is;

(b) het aanwagen van toelating van de onder (a) bedoelde stukken tot de handel

op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als

bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een

gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar

systeem van een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een

intrekking van zodanige toelating;
(c) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap

of een afhankelijke 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;

(d) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het

bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met

toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij

in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend

vergroten of verminderen van zulk een deelneming;

(e) 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;

(Ð een voorstel fo| wljzigingvan de statuten;
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(g) een voorstel tot fusie of splitsing als bedoeld in titel 2.7 van het Burgerlijk
Wetboek;

(h) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

(Ð aangifte van faillissement en aaîvlaagvan surseance van betaling;
(t) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal

werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschapprj

tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

(k) ingrijpende wrlziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk
aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke
maatschappij;

(l) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

20.3 De raad van commissarissen kan besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring

onderwerpen, onverminderd de artikelen 20.7 en 20.2. Zt:Jke besluiten moeten

duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld.

20.4 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van

commissarissen op een besluit als bedoeld in artikelen 20.1 tot en met 20.3 tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 21. Vertegenwoordiging
2I.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot

vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurder gezamenlijk handelend.

21.2 Het bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende

bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de

vennootschap met inachtneming van de grenzeî aan zijn bevoegdheid gesteld. De

titel van zodanige functionarissen wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 22. Ontstentenis of belet

In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overblijvende
bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. In geval

van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de raad van

commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan

bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
Artikel 23. Raad van commissarissen

De vennootschap heeft een raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat uit
ten minste drie leden. De raad van commissarissen bepaalt het aantal van de commissarissen.

Artikel 24. Incompatibiliteiten, profielschets, benoeming, schorsing en ontslag van
commissarissen

24.1 Slechts natuurlijke personen kurmen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet
zijn:
(a) personen die in dienst zijnvande vennootschap;

(b) personen die in dienst zijnvaneen aftrankelijke maatschapprj;

(c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die pleegt

betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder

(a) en (b) bedoelde personen.
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24.2 De raad van commissanssen stelt een profielschets voor zijn omvang en

samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de ondememing, haar

activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De raad bespreekf de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene

vergadering.

24.3 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, op een niet-

bindende voordracht van de raad van commissarissen. De voordracht wordt

opgemaalt overeenkomstig de profielschets als bedoeld in artikel 24.2 De

voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de

benoeming wordt behandeld. Indien geen voordracht is opgemaakt (hetgeen tevens

het geval zal zijn indien de raad van commissarissen niet tot een besluit is gekomen

als gevolg van het staken van stemmen als bedoeld in artikel 27.4) wordt dat in de

oproeping vermeld. De algemene vergadering is niet gebonden aan een voordracht

en mag naar eigen iruichf een andere persoon dan die genoemd in de voordracht

benoemen, mits een voorstel tot benoeming van zulk een andere persoon is vermeld

op de agenda van de algemene vergadering waarin zijn benoeming wordt behandeld,

dan wel, bij gebreke van een dergelijke vermelding, het besluit om een zulk een

andere persoon te benoemen wordt genomen met algemene stemmen in een

vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Een besluit

van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris overeenkomstig

de voordracht van de raad van commissarissen wordt genomen bij volstrelfe
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een besluit van de algemene vergadering

tot benoeming van een commissaris die niet was voorgedragen door de raad van

commissarissen maar wiens benoeming was vermeld op de agenda van de algemene

vergadering waarin zijn benoeming wordt behandeld, wordt genomen bij volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een

derde van het geplaatste kapitaal. lndien niet ten minste een derde van het geplaatste

kapitaal vertegenwoordigd was in een algemene vergadering waarin de benoeming

van een commissaris werd behandeld die niet was voorgedragen door de raad van

commissarissen, kan geen nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 2:120lid 3 van

het Burgerlij k V/etboek worden bij eengeroepen.

24.4 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris 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 zijnin verband met de

vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke

rechtspersonen hï reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder

rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding

van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of
herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met

de wijze waarop de kandidaat zijntaakals commissaris heeft verrnrld.
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24.5 Een commissaris treedt niet later af dan op de dag van de eerste algemene

vergadering nadat vier jaren zijn verstreken na zljn benoeming. Een aftredende

commissaris is herbenoembaar. Een commissaris kan twee maal worden herbenoemd

voor een periode van maximaal vier jaar per keer. Een commissaris treedt af
overeenkomstig een rooster van aftreden opgesteld door de raad van commissarissen.

Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een commissaris tegen zijn wil
zal aftredenvoor het einde van de periode waarvoor hij was benoemd.

24.6 De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan.

Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van een

commissaris wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen indien de schorsing of het ontslag plaatsvindt op voorstel van de raad van

commissarissen. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag

van een commissaris wordt genomen bij volstrelfe meerderheid

vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal indien de

schorsing of het ontslag niet plaatsvindt op voorstel van de raadvan commissarissen.

Indien, in het laatste geval, niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal in de

algemene vergadering vertegenwoordigd was terwijl een meerderheid van de

uitgebrachte stemmen ten gunste van het besluit tot schorsing of ontslag zijn
uitgebracht, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit

tot schorsing of ontslag kan worden genomen bij volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde

gedeelte van het geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering

moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen,

onafhankelijk van het ter vergadering vertegenvoordigde gedeelte van het geplaatste

kapitaal.

24.7 Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, moet de algemene

vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten tot hetzij

ontslag, hetzij verlenging van de schorsing voor een periode van maximaal drie
maanden, hetzij opheffing van de schorsing. In die vergadering wordt de geschorste

commissaris in de gelegenheid gesteld verantwoording af te leggen. Indien zodanige

vergadering niet tijdig gehouden wordt of indien in zodanige vergadering geen

besluit wordt genomen de geschorste commissaris te ontslaan of zljn schorsing te
verlengen of op te heffen, vervalt de schorsing na verloop van de schorsingstermijn.

Artikel 25. Bezoldiging van commissarissen

De algemene vergadering kan aan iedere commissaris afzonderlijk een bezoldiging
toekennen. Kosten worden aan de commissarissen vergoed.

Artikel 26.Tank, taakverdeling en werlrwijze van de raad van commissarissen
26.1 De raad van commissarissen heeft tot taaktoezicht te houden op het beleid van het

bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar

verbonden ondememing. Hij staat het bestuur met raad Ler zijde. Bij de vervulling
van hun taak richten de commissarissen zichnaar het belang van de vennootschap en

de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van
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cornrnissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk
op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en

financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

26.2 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen

worden geregeld die de raad van commissarissen betreffen.

26.3 De raad van commissarissen kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak

iedere commissaris meer in het bijzonder zal zljnbelast.

26.4 De raad van commissarissen kan een of meer commissies instellen die bevorderlijk
zijn voor de uitoefening van zijn faak. De raad van commissarissen kan een

reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die de commissies

betreffen.

26.5 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-

voorzitter. De raad van commissarissen benoemt tevens, al dan niet uit zijn midden,

een secretaris.

26.6 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer commissarissen toegang

zuIIen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn
inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de

vennootschap en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan

wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

26.7 De raad van commissarissen kan, op kosten van de vennootschap, adviezeninwiruren

die zij wenselijk acht voor een goede taakuitoefening.

Artikel 2T.Yergrderingen en besluitvorming van de raad van commissarissen

27.I De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar of zo dikwijls
een commissaris of een bestuurder dit wenselijk oordeelt.

27.2 Een commissaris kan zich ler vergadering slechts door een medecommissaris bij
schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van

de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

27.3 De bestuurders zljn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de

vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de

raad verlangde inlichtingen te verstrekken.

27.4 Iedere commissaris heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de

helft van de commissarissen die bevoegd zijn deel te nemen aan de beraadslaging en

besluitvorming aanwezig of vertegenwoordigd is. Staken de stemmen, dan is het

voorstel verworpen. Het reglement als bedoeld in artikel 26.2 kan bepalen dat

besluiten slechts kunnen worden genomen indien een of meer commissarissen belast

met een bijzondere taak als bedoeld in artikel 26.3 voor een specifiek voorstel

stemmen.

27.5 In het geval een of meer commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang

hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar

verbonden ondememing, zUî24 rnet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en
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besluitvorming. In het geval een of beide van de voorzitter en de vice-voorzitter niet

bevoegd zijn deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming, wordt het

besluit genomen met algemene stemmen van alle overige commissarissen in een

vergadering waarin alle overige commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval alle commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang hebben of
de enige commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig
is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming,

wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

27.6 Besluitvorming van de raad van commissarissen kan buiten vergadering geschieden,

mits alle commissarissen met dezew4ze van besluitvorming hebben ingestemd en de

stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de

besluitvorming van de raad van commissa¡issen buiten vergadering zijn de artikelen
27.4 en27.5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel2S. Vrijwaring
28.1 Voor zover de Nederlandse wet niet anders bepaalt, worden aan bestuurders, oud-

bestuurders, commissarissen en oud-commissarissen vergoed:

(a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken,

daaronder mede begrepen aanspraken van de vennootschap en haar

groepsmaatschappijen, wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van

hun functie of van een andere functie die zlj op verzoek van de vennootschap

vervullen of hebben vervuld;
(b) eventuele schadevergoedingen of boetes die zlj verschuldigd zijn wegens een

zo danig handelen of nalaten;

(c) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als

bestuurder, oud-bestuurder, commissaris of oud-commissaris zijn betrokken,

met uitzondering van de gedingen waarin zlj hoofdzakelijk een eigen

vordering geldend maken.

28.2 Een bestuurder, oud-bestuurder, commissaris of oud-commissaris heeft geen

aanspraak op een vergoeding als bedoeld in artikel 28.1 in indien en voor zover:
(a) door de Nederlandse rechter, ofin het geval van arbilrage, door een arbiter,

bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokken
persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk of emstig verwijtbaar, tenzij
uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardb aar zort zijn, of

(b) de kosten of het vermogensverlies van de betrokken persoon is gedelf door

een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft

uitbetaald.

28.3 Indien en voor zover door de Nederlandse rechter, of in het geval van arbitrage, door
een arbiter, bij gewijsde is vastgesteld dat de betrokken persoon geen aanspraak

heeft op een vergoeding als bedoeld in artikel 28.1, is hij gehouden de door de

vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen. De vennootschap kan van
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de betrokken persoon passende zekerheid verlangen voor deze

terugbetalingsverplichting. De vennootschap kan ten behoeve van bestuurders, oud-

bestuurders, commissarissen of oud-commissarissen een verzekering tegen

aansprakelij kheid afsluiten.

28.4 De vennootschap kan, al dan niet bij overeenkomst, nadere uitvoering geven aan de

artikelen 28.1 tot en met 28.3.

28.5 Wijziging van dit artikel 28 kan aan de aanspraken van bestuurders, oud-bestuurders,

commissarissen of oud-commissarissen op een vergoeding als bedoeld in artikel28.1

wegens een handelen of nalaten in het tijdvak waarin dat artikel van kracht was, geen

nadeel toebrengen.

Artikel 29. Algemene vergaderingen
29.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop

van het boekjaar. In ieder geval worden de volgende onderwerpen op de agenda voor

deze v er gadering geplaatst :

(a) de behandeling van het bestuursverslag;

(b) de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;

(c) de verlening van kwijting aan de bestuurders voor hun bestuur over het

afgelopen boekjaar;

(d) de verlening van kwijting aan de commissarissen voor het door hen

gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar;

(e) andere onderwerpen op de agenda geplaatst door het bestuur of de raad van

commissarissen danwel andere onderwerpen voorgesteld door

aandeelhouders overeenkomstig de wet en de statuten.

29.2 Het bestuur en de raad van commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van

een algemene vergadering.

29.3 Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of de raad

van commissarissen dit wenselijk oordeelt, onverminderd de artikelen 2:110 tot en

met 2: I 12 v an het Burgerlijk Wetboek.

29.4 Binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen

veûnogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan oflager dan de

helft van het geplaatste kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter

bespreking vaîzo nodig te nemen maatregelen.

Artikel 30. Plaats van vergaderingen, oproeping en agenda

30.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Amsterdam,

HaarlemmeÍneer, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of Arnhem. In een elders

gehouden algemene vergadering kunnen geen wettige besluiten worden genomen.

30.2 Aandeelhouders, alsmede vmchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht

toekomt, worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het bestuur, een

bestuurder de raad van commissarissen of een commissaris.

30.3 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door een langs elektronische

weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering

rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

l9



30.4 Bij de oproeping worden vermeld:

(a) de te behandelen onderwerpen:

(b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;

(c) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk
gevolmachtigde;

(d) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen

van het stemrecht door middel van een eleklronisch communicatiemiddel,

indien dit recht overeenkomstig artikel 32.4 kan worden uitgeoefend en het

adres van de website van de vennootschap als bedoeld in artikel 5:25ka van
de Wet op het financieel toezicht.

Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende

oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet bij de oproeping

zijn vermeld of in een aanvullende oproeping z4n aangekondigd met inachtneming

van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten.

30.5 Mededelingen welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering

moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzlj in de oproeping

hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is

neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

30.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer

aandeelhouders of vruchtgebruikers of pandhouders aan wie het stemrecht toekomt
die daartoe krachtens artikel 2:Il4a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd

zijn, wordt opgenomen in de oproeping of in een aanvullende oproeping

aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een

voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag vóór die van de

vergadering heeft ontvangen. Aan de eis van schriftehJkheid van het verzoek wordt
voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

30.7 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt niet later dan op de

tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de

oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen.

Artikel 31. Voorzitter, secretaris, notulen en aantekening van besluiten
31.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzilter van de raad van

commissarissen, die echter, ook indien lnj zelf ter vergadering aanwezig is, een

ander in zijn plaats als voorzitter kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter
van de raad van commissarissen, zonder dat hij een ander in zrlnplaats als voorzitter
heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van

hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de algemene

vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.

31.2 Teruij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt

opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van de vergadering notulen
gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de

voorzitter en de secretaris van de vergadering.
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31.3 De voorzitter van de vergadering en iedere bestuurder kan te allen tijde opdracht

geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering

verhandelde, op kosten van de vennootschap. Het notarieel proces-verbaal wordt

medeondertekend door de voorzitter van de vergadering.

3I.4 Lrdien het bestuur of de raad van commissarissen niet ter vergadering

vertegenwoordigd was, doet de voorzitter van de vergadering van de genomen

besluiten onverwijld mededeling aan het bestuur of de voorzitter van de raad van

commissarissen.

31.5 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen

ten kantore van de vennootschap Íer inzage van de aandeelhouders en de

vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt. Aan ieder van

dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekf

tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 32. Vergaderrecht en toegang

32.1 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht heeft, is
bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij
te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

32.2 Iedere aandeelhouder die geen stemrecht heeft is bevoegd, in persoon of bij
schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het

woord te voeren.

32.3 De accountant aan, wie de opdracht tot het onderzoek van de jaarrekening is

verleend, bedoeld in artikel 35.1, is bevoegd de algemene vergadering die besluit
over de vaststelling van de jaarrekening bij te wonen en daarin het woord te voeren.

32.4 Het bestuur kan bepalen dat iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en

pandhouder aan wie het stemrectrt toekomt bevoegd is om, in persoon of brj

schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor

zover hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de

aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder via het elektronische

communicatiemiddel kan worden geidentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen

van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het

gebruik van het elektronische communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk
en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder, vruchtgebruiker of
pandhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze

voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

32.5 Voor de toepassing van de artikelen 32.1, 32.2 en 32,4 wordt aan de eis van

schriftelijkheid van de volmacht voldaan indien de volmacht elelfronisch is

vastgelegd.

32.6 Voor de toepassing van de artikelen 32.I, 32.2 en 32,4 hebben als stem- of
vergadergerechtigde te gelden zij die op de door het bestuur met inachtneming van

artikel 2:119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek te bepalen dag van registratie die

rechten hebben en als zodanigzijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen
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register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op

de aandelen zijn. Bij de oproeping tot de algemene vergadering wordt de dag van
registratie vermeld alsmede de wijze waarop de stem- en vergadergerechigden zich
kunnen laten registreren en de wijze waarop zyhunrechten kunnen uitoefenen.

32.7 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst

ondertekenen, met vermelding van zrjn naam en het aanfal stemmen dat door hem

kan worden uitgebracht. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de

presentielijst ook moet worden ondertekend door andere personen die ter
vergadering aanw ezig zijn.

32.8 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene

vergadering een raadgevende stem.

32.9 De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen

dan stem- of vergadergerechtigden en bestuurders tot de algemene vergadering.

Artikel 33. Stemrecht en besluitvorming
33.1 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en

ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkf.

33.2 Het bestuur kan bíj de bijeenroeping van een algemene vergadering bepalen dat

stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch

communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen

worden niet eerder uitgebracht dan op de door het bestuur met inachtneming van

artikel 2:ll7b lid 3 van het Burgerlijk Wetboek te bepalen dag van registratie. Voor
de toepassing van de twee voorgaande zinnen hebben als stem- of
vergadergerechtigde te gelden zij die op een in de bijeenroeping van de algemene

vergadering te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodætlg zijn ingeschreven

in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene

vergadering de rechthebbenden op de aandelen zijn. Bij de oproeping tot de

algemene vergadering wordt de dag van registratie vermeld, alsmede de wijze
waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze
waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

33.3 Alle besluiten waaromtrent bij de wet en deze statuten geen grotere meerderheid is

voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen.

33.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en

ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefies geschiedt.

33.5 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een nieuwe vrije
stemming plaats. Heeft ook in dat geval niemand de volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdathetzij één

persoon de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,

hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming,
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daaronder niet begrepen de nieuwe wije stemming, wordt telkens gestemd tussen de

personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de

persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is

uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer

dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen brj de

volgende stemming niet meer kan worden gestemd. Staken de stemmen bij een

stemming tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een

andere stemming, dan is het voorstel verwo{pen, onverminderd artikel 36.2laatste
zin.

33.6 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen

besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van

de 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.

33.7 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een

dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden

uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar

dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten,

indien het rmrchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de

vennootschap ofeen dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of
een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop

zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

33.8 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waaryoor

ingevolge artikel 33.7 geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 34. Boekjaar en jaarrekening

34.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

34.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur de

jaarrekening op en legt heí deze voor de aandeelhouders en de vruchtgebruikers en

pandhouders aan wie het stemrecht toekomt ter inzage ten kantore van de

vennootschap. Het bestuur legt binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter

inzage voor de aandeelhouders en de vnrchtgebruikers en pandhouders aan wie het

stemrecht toekomt. Het bestuur voegt aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe

de gegevens, bedoeld in artikel 2:392lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover

dat lid op de vennootschap van toepassing is.
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34.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen;

ontbreelf de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder

opgaaf van reden melding gemaakt.

34.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de

krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens

vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun

behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de

rmrchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt kunnen de stukken

aldaar inzien en er kosteloos een afsch¡ift van verkrijgen.

34.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van

de jaarrekening strelf niet tot kwijting aan een bestuurder of een commissaris.

34.6 Indien de vennootschap verplicht is opdracht tot onderzoek van dejaarrekening aan

een accountant te verlenen, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld indien de

algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die

accountant, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het

Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring

ontbreekt.

Artikel35. Accountant
35.1 De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een

accountant.

35.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze

daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt

of in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken

door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het

bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden
ingetrokken.

35.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van

commissarissen en aan het bestuur en geeft de uitslag vanzijnonderzoek weer in een

verklaring.

Artikel36. Winst en verlies

36.I Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt
da| zij geoorloofd is.

36.2 Het bestuur is bevoegd te bepalen welk gedeelte van de uit de jaarrekening blijkende
winst wordt toegevoegd aan de reserves. Een besluit van het bestuur tot reservering

van de uit de jaarrekening blijkende winst, vereist de goedkeuring van de raad van

commissarissen. De resterende winst staat ter vrije beschikking van de algemene

vergadering. Bij staking van stemmen omtrent een voorstel tot uitkering of
reservering van winst, wordt de winst, waarop het voorstel betrekking heeft,

gereserveerd.

36.3 Onverminderd artikel 36.4, is de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot
uitkering uit reserves op voorstel van het bestuur, welk voorstel de goedkeuring van

de raad van commissarissen vereist.
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36.4 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor

uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vennogen

groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de

wet moeten worden aangehouden.

36.5 De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits aan het vereiste van artikel

36.4 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel
2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de

veÍnogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen

nadat het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakf. Een besluit van het bestuur tot
het doen van een tussentijdse uitkering vereist de goedkering van de raad van

commissarissen.

36.6 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd

bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee,

tenzij op die aandelen een vruchtgebruik of pandrecht rust.

36.7 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden
gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel3T. Dividenden
37.1 Dividenden worden betaalbaar gesteld binnen vier weken na vaststelling, tenzlj de

algemene vergadering daartoe op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt.

Een besluit van de algemene vergadering tot bepaling van een andere datum van

betaalbaarstelling van dividenden, vereist de goedkeuring van de raad van

commissarissen.

37.2 Dividenden en andere uitkeringen welke binnen vijfjaren na de aanvang van de dag

na die waarop zij belaalbaar zijn gesteld niet in ontvangst zijn genomen, vervallen

aan de vennootschap.

37.3 De algemene vergadering kan bepalen dat uitkering van dividenden geheel of
gedeeltelijk in andere vorm dan in contanten zal geschieden. Een besluit van de

algemene vergadering dat uitkering van dividenden geheel of gedeeltelijk in andere

vorm dan in contanten zal geschieden vereist de goedkeuring van de raad van

commissarissen.

37.4 Mededelingen aan aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders omtrent de

betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen geschieden door een langs

elektronische weg openbaar gemaakf e aankondiging.

Artikel 38. Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding
38.1 Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten, fusie of

splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek of ontbinding van de

vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur. Een besluit

van het bestuur tot het doen van een voorstel tot wijziging van de statuten, fusie of
splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek of ontbinding van de

vennootschap, vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.
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38.2 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.

38.3 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 neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder en

iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt tot de afloop
van de vergadering. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts worden
besloten met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste

kapitaal vertegenwoordi gd i s.

38.4 De aandeelhouders en de rmrchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht

toekomt moeten in de gelegenheid worden gesteld om van de dag van de

nederlegging tot die van de algemene vergadering kosteloos een afschrift van het

voorstel te verkrij gen.

Artikel 39. Vereffening
39.I Indien de vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de bestuurders, onder toezicht van

de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet
anders bepaalt.

39.2 De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die
met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast op voorstel van het bestuur. Een

besluit van het bestuur tot het doen van een voorstel tot vaststelling van de beloning
van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn
vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen.

39.3 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 vanhet
Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor
zover mogelijk, van kracht.

39.4 Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het veÍnogen van de

vennootschap is overgebleven, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar

evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van hun aandelen.

39.5 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden

en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaren berusten

onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Artikel 40. Overgangsbepaling
Het eerste boekjaar eindigt eenendertig december tweeduizend vijftien. Dit artikel40 vervalt
na afloop van het eerste boekjaar.
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