Osborne
Clark
Deze akte zal worden gepasseerd als notariële akte,
met inachtneming van de daarvoor geldende
wettelijke voorschriften, hetgeen gevolgen zal
hebben voorde uiteindelijke lay-out.

In this translation an attempt has been made to be
as literal as possible without jeopardizing the overall
continuity. Inevitably, differences may occur in
translation, and if so the Dutch text shall prevail.

STATUTENWIJZIGING

AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION

VANECK ASSET MANAGEMENT B.V.

VANECK ASSET MANAGEMENT B.V.

Heden, vijfentwintig mei

This day, the twenty-fifth of May

tweeduizend twintig, verscheen voor mij,

two thousand twenty, the following person appears
before me,

mr. Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool,
Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool, civil-law
notaris te Amsterdam:
notary in Amsterdam:
mevrouw mr. Arlette Gerda Margaretha Vrolijk,
werkzaam op mijn kantoor aan de Jachthavenweg Arlette Gerda Margaretha Vrolijk, employed at my
130 te Amsterdam, geboren te Amsterdam op vijf office at the Jachthavenweg 130 in Amsterdam, the
Netherlands, born in Amsterdam on the fifth day of
oktober negentienhonderd negentig.
October nineteen hundred ninety.
De comparant verklaarde als volgt
The person appearing before me hereby declares:
Asset
van
VanEck
(A)
De
statuten
The articles of association of VanEck Asset
B.V.,
een
besloten (A)
Management
Management B.V., a private company with
met
beperkte
vennootschap
limited liability (áesloten vennootschap met
aansprakelijkheid, met zetel te Amsterdam
beperkte aansprakelijkheid), having its seat
en adres Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN
in Amsterdam and its address at Barbara
ingeschreven
in
het
Amsterdam,
Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam,
handelsregister onder nummer 34314095
registered with the trade register under
(de vennootschap) zijn laatstelijk gewijzigd
number 34314095 (the company) were
bij akte verleden op zestien oktober
most recently amended by deed executed
tweeduizend negentien, met als datum van
on the sixteenth day of October two
inwerkingtreding één november tweeduizend
thousand nineteen, with effective date the
negentien, voor mr. C.J.J.M. van Gool,
first day of November two thousand
notaris te Amsterdam.
nineteen, before C.J.J.M. van Gool, civil-law
de
vergadering
van
(B)
De
algemene
notary in Amsterdam.
vennootschap heeft besloten de statuten van
(algemene
The
general
meeting
(B)
de vennootschap geheel te wijzigen.
vergadering) of the company has resolved to
Bij dit besluit is tevens aan de comparant
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machtiging verleend teneinde de betreffende
statutenwijziging tot stand te brengen en
derhalve de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.
(C)

Van dit besluit en van deze machtiging blijkt
uit een
aan
deze
akte
gehecht
aandeelhoudersbesluit.

integrally amend the articles of association
of the company.
By virtue of this resolution the person
appearing before me was authorised to have
the deed of amendment of the articles of
association executed.

(C)
This resolution and this authorisation appear
Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering
from a shareholders' resolution, which has
van de hierboven genoemde besluiten de statuten
been attached to this deed.
van de vennootschap, met inachtneming van het
Subsequently, the person appearing before me
hierna bepaalde, geheel te wijzigen als volgt:
declared, in pursuance of the referred resolutions, to,
1.
Definities
with due observance of the below, integrally amend
the articles of association of the company, so they
1.1
In deze statuten wordt verstaan onder:
will read as follows:
(a) aandeelhouder: iedere houder van
1.
Definitions
een aandeel in het kapitaal van de
vennootschap;
1.1
In these articles of association the following
terms shall have the following meanings:
(b) algemene vergadering: het orgaan
dat
gevormd
wordt
door
(a) shareholder: each holder of shares in
aandeelhouders
en
andere
the capital of the company;
vergadergerechtigden alsmede de
(b) general meeting: the corporate body
bijeenkomst van aandeelhouders en
of the
company
formed
by
andere
stemen
shareholders and others entitled to
vergadergerechtigden;
attend meetings as well as the
(c) bestuur: het bestuur van de
physical meeting of shareholders and
vennootschap;
others entitled to attend meetings;
(d)

bestuurder: een bestuurder van de
vennootschap;

(c)

board: the board of
directors of the company;

(e)

commissaris: een commissaris van
de vennootschap;

(d)

director: a managing director of the
company;

(f)

raad van commissarissen: de raad
van
commissarissen
van
de
vennootschap;

(e)

supervisory director: a supervisory
director of the company;

(f)

(g)

vergadergerechtigde:
aandeelhouders en pandhouders met
stemrecht;

supervisory board: the board of
supervisory directors of the company;

(g)

those entitled to attend meetings:
shareholders and pledgees with the
right to vote;

(h)

meeting rights: the rights as referred
to in article 2:227 paragraph 1 of the
Dutch Civil Code;

(i)

company:
VanEck
Asset
Management B.V. a private company
with
limited
liability
(besloten
vennootschap
beperkte
met
aansprakelijkheid, having its seat in

(h)

(i)

Q)

vergaderrecht: de rechten als
bedoeld in artikel 2:227 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek;
vennootschap:
de
besloten
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid
VanEck
Asset
Management B.V., met zetel te
Amsterdam;
winst: het batig saldo van de door de

managing
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Amsterdam;

algemene vergadering vastgestelde
winst- en verliesrekening.
1.2

De definities hierboven beschreven zullen
van toepassing zijn zowel op het enkelvoud
als het meervoud van de gedefinieerde
begrippen.

Q)

~2

profits: the surplus shown by profit
and loss account as adopted by the
general meeting.

The definitions described above will apply
both to the singular and the plural of the
concepts defined.

2.

Naam en zetel

2.1

De naam van de vennootschap luidt:

2.

Name and corporate seat

VanEck Asset Management B.V.

2.1

The name of the company is:

2.2

De vennootschap
Amsterdam.

3.

Doel
Het doel van de vennootschap is
(a)

(b)

(c)

het optreden als beheerder van
beleggingsinstellingen als bedoeld in
de Wet op het financieel toezicht,
alsmede het optreden als beheerder
van een icbe als bedoeld in de Wet op
het financieel toezicht, en derhalve het
beheer van een of meerdere
beleggingsinstellingen en/of icbe's en
het verlenen van nevendiensten;
het deelnemen in, het financieren van,
het samenwerken met, het besturen
van vennootschappen en andere
ondernemingen en het verlenen van
adviezen en andere diensten;
en
exploiteren
verkrijgen,
het
vervreemden van industriële en
eigendomsrechten,
intellectuele
alsmede van registergoederen;

(d)

het beleggen van vermogen;

(e)

het verstrekken van zekerheden voor
schulden van rechtspersonen of
andere vennootschappen die met haar
in een groep verbonden zijn of voor
schulden van derden, alsmede het
stellen van zekerheid voor een schuld
van de vennootschap zelf;

(f)

VanEck Asset Management B.V.

heeft haar zetel te

het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

2.2

The company has its corporate seat in
Amsterdam.

3.

Objects
The objects of the company are:
(a)

to act as a manager of investment
institutions as referred to in the
Financial Supervision Act (Wet op het
financieel toezicht), as well as to act a
manager of a UCITS as referred to in
the Financial Supervision Act, and
therefore the management of one or
more investment institutions and/or
UCITS and to provide ancillary
services;

(b)

to participate in, to finance, to
collaborate with, to conduct the
management of companies and other
enterprises and the rendering of
advice and other services;

(c)

to acquire, use and/or assign industrial
and intellectual property rights and
real property;

(d)

to invest funds;

(e)

to provide security for the debts of
legal entities or other companies with
which the company forms a group or
for the debts of third parties, as well as
to grant security fora debt of the
company;

(f)

to undertake all that which is
connected to the foregoing or in
furtherance thereof,

all in the broadest sense.
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4.

Kapitaal en aandelen

4.1

Het kapitaal van de vennootschap is 4.1
verdeeld in één of meer aandelen, elk met
een nominale waarde van één euro(EUR 1,-

4.2

De aandelen luiden op naam en zijn
doorlopend genummerd van 1 af.

4.3

Alle aandelen
winstrecht.

4.4

Door de vennootschap kunnen
aandeelbewijzen worden afgegeven.

4.5

hebben

4.

stemrecht

The shares shall be registered and shall be
n umbered consecutively, starting from 1.

4.3

All shares have voting rights and the right to
share in profits.

geen

4.4
Aan de aandelen zijn geen verplichtingen als
bedoeld in artikel 2:192 lid 1 sub a. van het
4.5
Burgerlijk Wetboek verbonden.

5.

Uitgifte en voorkeursrecht

5.1

Uitgifte
van
aandelen
kan
slechts
geschieden krachtens een besluit van de 5.
algemene vergadering dat tevens de koers
en eventueel verdere voorwaarden van 5.1
uitgifte bevat.
De koers van uitgifte mag niet beneden pari
zijn.

5.3

De algemene vergadering kan haar
bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld
overdragen
aan
een
ander
vennootschapsorgaan
en
kan
deze 5.2
overdracht herroepen.
Behoudens het in artikel 2:206a van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde, heeft bij
uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder 5.3
een voorkeursrecht naar evenredigheid van
het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.
Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

5.4

5.5

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een
enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten
bij besluit van het orgaan van de
vennootschap dat tot het nemen van het 5.4
besluit tot uitgifte bevoegd is.
Het in de vorige leden van dit artikel
bepaalde
is
van
overeenkomstige
toepassing op het verlenen van rechten tot

The capital of the company consists of one
or more shares, each having a nominal
value of one euro(EUR 1.-).

4.2
en

Aan het aandeelhouderschap zijn geen
eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 sub b.
van het Burgerlijk Wetboek verbonden.

5.2

Capital and shares

The company
certificates.

shall

not

issue

share

No obligations as referred to in article 2:192
paragraph 1 subparagraph a. of the Dutch
Civil Code will accrue to the shares.
No requirements as referred to in article
2:192 paragraph 1 subparagraph b. of the
Dutch Civil Code will accrue to the
shareholding.
Issue and pre-emption right
Shares shall be issued pursuant to a
resolution of the general meeting, which
resolution shall also set out the price and the
further terms and conditions of the issue, if
any.
The issue price may not be issued below
par.
The general meeting may delegate the
powers set forth under 1, above, to another
corporate body of the company and may
also revoke any such delegation.
Subject to the provisions of article 2:206a of
the Dutch Civil Code, each shareholder shall
have apre-emption right on any issue of
shares in proportion to the aggregate
amount of his shares.
The pre-emption right is not separately
transferable.
The pre-emption right may be limited or
excluded, but only with respect to a specific
issue, by a resolution of the corporate body
of the company that is authorised to pass the
resolution to issue shares.
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het nemen van aandelen, maar is niet van
toepassing op aandelen die worden
uitgegeven aan iemand die een voordien
reeds verkregen recht tot het nemen van
aandelen uitoefent.
5.6

Voor de uitgifte van aandelen is voorts
vereist een daartoe bestemde akte, verleden
ten overstaan van een notaris die zijn plaats
5.6
van vestiging in Nederland heeft.

6.

Eigen aandelen

6.1

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

6.2

6.3

6.4

6.5

5.5

g.

6.1
De vennootschap kan aandelen in haar
kapitaal slechts verkrijgen om niet of met
inachtneming van het bepaalde in artikel
6'2
2:207 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestuur beslist over de verkrijging van
het kapitaal van de
aandelen in
vennootschap.

6.3
De vorige leden gelden niet voor aandelen
die de vennootschap onder algemene titel
6.4
verkrijgt.

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn
certificaten daarvan begrepen.
6.5

7.

Vermindering geplaatst kapitaal

7.1

De algemene vergadering kan besluiten tot
vermindering van het geplaatste kapitaal 7
door intrekking van aandelen of door het 7.1
bedrag van de aandelen bij statutenwijziging
te verminderen.

7.2

7.3

In dit besluit moeten de aandelen waarop
het besluit betrekking heeft, worden
aangewezen en moet de uitvoering van het 7.2
besluit zijn geregeld.
Op de besluitvorming tot vermindering van
het geplaatste kapitaal en de uitvoering
daarvan is het bepaalde in artikel 2:208 van
het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

8.

Aandeelhoudersregister

8.1

een
houdt
bestuur
Het
aandeelhoudersregister in overeenstemming

The provisions of the previous paragraphs
shall apply correspondingly to the granting of
rights to subscribe for shares, but not to the
issue of shares to a person who exercises a
previously acquired right to subscribe for
shares.

Shares shall be issued by a deed intended
for such a purpose executed before a civillaw notary practising in The Netherlands.
Own shares
The company may not subscribe for shares
in its own capital at the time shares are
issued.
The company may only acquire shares in its
own capital for no consideration or with due
observance of article 2:207 of the Dutch Civil
Code.
The board shall decide on the acquisition of
shares in the capital of the company.
The previous paragraphs shall not be
applicable to shares that the company
acquires by universal succession of title
(algemene titer.
For the purposes of this article the term
shares shall be understood to include
depositary receipts issued for shares.

Reduction of issued capital
The general meeting may resolve to reduce
the issued capital by a cancellation of shares
or a reduction of the nominal amount of the
shares by amendment of the articles of
association.
The shares referred to in any such resolution
must be specified therein and provisions for
the implementation of such resolution must
be made therein.

7.3

The provisions of articles 2:208 of the Dutch
Civil Code shall apply to the resolution to
reduce the issued capital and the
implementation thereof.

8

Register of shareholders
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met de daartoe in artikel 2:194 van het 8.1
Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.
8.2

Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en
pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat
zijn adres bij de vennootschap bekend is.
8.2
I ndien een vergadergerechtigde zijn e-mail
adres heeft verstrekt aan het bestuur zulks
in verband met het bepaalde in artikel 22 lid
2, is de vergadergerechtigde verplicht
eventuele wijzigingen door te geven aan het
bestuur.

8.3

The board shall keep a register of
shareholders in accordance with the
requirements as referred to in article 2:194 of
the Dutch Civil Code.
Each shareholder, each usufructuary and
each pledgee shall be responsible for
ensuring that the company knows hís
address.
I n the event one of those entitled to attend
meetings submitted his email address to the
board in connection with the provisions of
article 22 paragraph 2, those entitled to
attend meetings shall be responsible for
informing the board of any changes.

Het bestuur legt het register ten kantore van
de vennootschap ter inzage van de
vergadergerechtigden.
8.3

The board shall make the register available
at the office of the company for inspection by
one of those entitled to attend meetings.

9~
9~

Usufruct, pledge and depositary receipts

9.

Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten

9.1

Op aandelen kan vruchtgebruik of een
pandrecht worden gevestigd.

9.2

De vruchtgebruiker heeft niet het stemrecht
op de aandelen waarop een vruchtgebruik is 9 2
gevestigd, noch de rechten die door de wet
zijn toegekend aan houders van certificaten
van aandelen waaraan vergaderrecht is
verbonden.

A usufruct or a pledge may be established in
respect of shares.
No voting rights shall be vested in the
usufructuary on the shares on which a
usufruct is established, nor shall the
usufructuary have the rights conferred by law
upon the holders of depositary receipts for
shares to which meeting rights accrue.

9.3

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de
verpande aandelen.
93

9.4

In afwijking van het in het voorgaande lid
bepaalde komt het stemrecht toe aan de 9.4
pandhouder, indien dit bij de vestiging van
het pandrecht ís bepaald of nadien
schriftelijk tussen de aandeelhouder en de
pandhouder is overeengekomen en de
vestiging van het pandrecht is goedgekeurd
door de algemene vergadering.

Notwithstanding the preceding paragraph,
the pledgee shall have the right to vote, if so
provided upon creation of the pledge or if it
has subsequently been agreed between the
shareholder and the pledgee, and íf the
creation of the pledge has been approved by
the general meeting.

Treedt een ander in de rechten van de
pandhouder, dan komt hem het stemrecht
slechts toe, indien de algemene vergadering
de overgang van het stemrecht goedkeurt.

A third party subrogated to the rights of the
pledgee shall have the right to vote only if
the general meeting approve the assignment
of the right to vote.

9.5

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft
en de pandhouder die stemrecht heeft,
hebben de rechten die door de wet zijn 9.5
toegekend aan houders van certificaten van
aandelen
waaraan
vergaderrecht
is
verbonden.
De pandhouder die geen stemrecht h

The shareholder shall have the voting rights
with respect to pledged shares.

A shareholder without voting rights and a
pledgee with voting rights shall have the
same rights as those conferred by law upon
the holders of depositary receipts for shares
to which meeting rights accrue.
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A pledgee without voting rights shall not
have these rights.

heeft deze rechten niet.
9.6

Aan certificaten van aandelen is geen
vergaderrecht verbonden.

10.

Blokkeringsregeling

10.1

Iedere overdracht van aandelen, kan,
daaronder niet begrepen vervreemding door 10.
de vennootschap van door haar verkregen
aandelen in haar eigen kapitaal, slechts 10.1
geschieden met inachtneming van de leden
2 tot en met 16 van dit artikel.

10.2

10.3

10.4

10.5

9.6

Overdracht van aandelen kan slechts
geschieden nadat de aandeelhouder (de
aanbieder) deze heeft aangeboden aan zijn
mede-aandeelhouders, een en ander op de
wijze als hierna bepaald.
Als aanbod geldt de mededeling van de
aanbieder aan het bestuur van zijn
voornemen tot vervreemding onder opgave
van het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen en - indien deze bekend is -van de
naam van degene aan wie hij wenst over te
dragen.
Het bestuur brengt het aanbod alsmede de
daarbij verstrekte gegevens zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na
ontvangst van de in het vorige lid bedoelde
mededeling ter kennis van de overige
aandeelhouders, gericht aan de adressen
vermeld in het aandeelhoudersregister.

I ngeval meer aandeelhouders gegadigde
zijn voor meer aandelen dan zijn
aangeboden, zal toewijzing door het bestuur
geschieden naar evenredigheid van het door
de gegadigden gehouden aantal aandelen.
Is een

aandeelhouder gegadigde

voor

Share transfer restrictions
A transfer of shares in the company, not
including a disposal by the company of
shares which it has acquired in its own share
capital, may only be effected with due
observance of paragraphs 2 to 16 inclusive
of this article.

10.2

Shares can only be transferred after the
shareholder (the offeror) has offered these to
his fellow shareholders, all in the manner
determined below.

10.3

The notification from the offeror to the board
announcing his intention to sell shares,
stating the shares he wishes to transfer and,
if known, the name of the person to whom
the offeror wishes to transfer the shares,
serves as the offer.

10.4

The board will bring the offer as well as the
details provided with it to the attention of the
other shareholders as soon as possible, but
no later than within a week after receipt of
the notification referred to in the previous
paragraph, by sending it to the addresses
contained in the register of shareholders.

De aandeelhouder die één of meer van de
aangeboden aandelen wenst te kopen geeft
daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur 10.5
na
binnen tien (10) kalenderdagen
verzending van de in het vorige lid bedoelde
mededeling.
Indien zich binnen de in de vorige zin
bedoelde periode geen gegadigde voor alle
aangeboden aandelen heeft gemeld, geeft
het bestuur daarvan onverwijld kennis aan
de aanbieden.

Meeting rights do not accrue to depositary
receipts for shares.

A shareholder who wishes to buy one or
more of the shares on offer must notify the
board of this in writing within ten (10)
calendar days after the notification referred
to in the previous paragraph is sent.
If no prospective buyer presents himself for
all the shares on offer within the time period
referred to in the previous sentence, the
board will notify the offeror of this without
delay.
If there are two or more shareholders who
together apply for more shares than have
been offered, the board will allocate the
shares in proportion to the number of shares
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minder aandelen dan hem naar bedoelde
evenredigheid zouden toekomen dan
worden de overige aangeboden aandelen
aan de andere gegadigden naar bedoelde
evenredigheid toegewezen.

held by each prospective buyer.
If a shareholder has applied for fewer shares
than would be allocated to him according to
the proportionality referred to above, the
other shares will be allocated to the other
prospective buyers proportionately as
described above.

Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet
mogelijk is, zal loting beslissen.
10.6

10.7

Na het verstrijken van de in het vorige lid
bedoelde termijn stelt het bestuur de
wanbieder onverwijld in kennis van de
uitkomst van de in dat lid bedoelde
procedure.

To the extent allocation according to
proportionality is not possible, a decision will
be made by drawing lots.
10.6

After the time period referred to in the
previous paragraph has expired, the board
will inform the offeror immediately about the
outcome of the procedure referred to in that
paragraph.

Indien partijen het binnen vijftien (15) 10.7
werkdagen na de verzending van de in het
vorige lid bedoelde kennisgeving niet eens
worden over de prijs zal de prijs worden
vastgesteld
door een
onafhankelijke
deskundige die door de wanbieder en de
gegadigden) in gemeenschappelijk overleg
zullen worden benoemd.

The parties will determine the price of the
shares on offer in mutual consultation.

De prijs van de aangeboden aandelen zal
door partijen in onderling overleg worden
vastgesteld.

Komen zij hieromtrent binnen de tien (10)
daaropvolgende
werkdagen
niet
tot
overeenstemming, dan zullen partijen binnen
de vijftien (15) daaropvolgende werkdagen
gerechtigd zijn om de voorzitter van het
NIVRA (Koninklijk Nederlands Instituut van
Registeraccountants) te verzoeken een
onafhankelijke deskundige aan te wijzen.

10.8

If the parties have not agreed on the price
within fifteen (15) working days after the
notification referred to in the previous
paragraph has been sent, the price will be
determined by an independent expert
appointed by the offeror and the prospective
buyers) in mutual consultation.
If they do not agree on this appointment
within the ten (10) working days following
that, the parties will be entitled during the
subsequent fifteen (15) working days to ask
the president of NIVRA (Royal Netherlands
I nstitute of Registered Accountants) to
appoint an independent expert.

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage
van alle boeken en bescheiden van de
vennootschap en tot het verkrijgen van alle
inlichtingen, waarvan kennisneming voor
hun waardering dienstig is.

The experts are entitled to inspect all
accounts and documents of the company
and to obtain all information which is useful
for their valuation.

De door deskundige binnen twintig (20)
werkdagen na zijn benoeming vastgestelde
prijs wordt ter kennis gebracht van het
bestuur, die deze prijs onverwijld meedeelt
aan de wanbieder en de gegadigde(n).

The price determined by the expert within
twenty (20) working days after his
appointment will be brought to the attention
of the board, which will notify the offeror and
prospective buyers) about this price
immediately.

De wanbieder is bevoegd zijn aanbod in te
trekken binnen één maand nadat hem de
kennisgevingen omtrent gegadigden) en
prijs zijn gedaan.
Een gegadigde ís bevoegd zich als zodani

10.8

The offeror has the right to withdraw his offer
within one month after being informed about
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the prospective buyers) and the price.

terug te trekken binnen één maand nadat
hem de kennisgeving omtrent de prijs is
gedaan.

A prospective buyer has the right to withdraw
as such within one month after being
informed about the price.

Na terugtrekking van één of meer
gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats
als hiervoor bedoeld in lid 5, waarvan
onverwijld aan de aanbieder wordt
kennisgegeven

After the withdrawal of one or more
prospective buyers, allocation will take place
anew as referred to above in paragraph 5
and the offeror will be notified about this
immediately.

De aanbieden is bevoegd alsnog zijn aanbod
in te trekken binnen één maand nadat hem
de kennisgeving omtrent de tweede
toewijzing is gedaan.
10.9

De gekochte aandelen moeten tegen
gelijktijdige betaling van de prijs worden
geleverd binnen één maand na het
verstrijken van de termijn, gedurende welke
het aanbod kan worden ingetrokken.

The offeror has the right to still withdraw his
offer within one month after being informed
about the second allocation.

10.9

The purchased shares must be transferred in
exchange for simultaneous payment of the
price within one month of expiry of the period
of time during which the offer may be
withdrawn.

De aanbieden, die zijn aanbod niet heeft
ingetrokken, kan de aangeboden aandelen
vrijelijk overdragen binnen drie maanden,
het 10.10 An offeror who has not withdrawn his offer
overeenkomstig
hem
nadat
vorenstaande is medegedeeld dat van het
may transfer the offered shares freely within
aanbod geen of niet volledig gebruik is
three months after he has been informed in
gemaakt.
accordance with the above that the offer has
not been taken up or not fully taken up.
10.11 De kosten van de benoeming van de in lid 7
bedoelde deskundige en zijn honorarium
komen ten laste van de vennootschap.
10.11 The costs of the appointment of the expert
10.12 Indien en voor zover een aandeelhouder
referred to in paragraph 7 and his fee are at
enige verplichting ingevolge dit artikel niet
the company's expense.
de vennootschap
nakomt, is
tijdig
onherroepelijk gemachtigd namens deze 10.12 If and to the extent a shareholder does not
comply in a timely manner with any
aandeelhouder alle hiervoor omschreven
obligation pursuant to this article, the
verplichtingen na te komen.
company is irrevocably authorised to comply
De vennootschap zal van de volmacht, voor
with all the obligations described above on
hebbende op de
betrekking
zover
this shareholder's behalf.
overdracht, geen gebruik maken dan nadat
The company will not exercise the
de verschuldigde prijs ten behoeve van de
authorisation, to the extent relating to the
aanbieden aan de vennootschap is betaald.
transfer, until the price owed has been paid
10.13 Het aan de aandelen verbonden vergaderto the company for the offeror.
en stemrecht kan niet worden uitgeoefend
en het aan de aandelen verbonden recht op
uitkering wordt opgeschort, gedurende de
attached to
periode, waarin de aanbieden enige op hem 10.13 The meeting and voting rights
and the
exercised
be
not
may
shares
the
ingevolge het vorenstaande rustende
shares are
the
to
attached
rights
distribution
verplichting niet nakomt.
suspended during the period in which the
offeror fails to comply with any obligation on
10.10
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10.14

Alle kennisgevingen en mededelingen
krachtens dit artikel en artikel 11 geschieden
bij aangetekend schrijven.

10.15

Voor de toepassing van dit artikel wordt
onder aandelen tevens begrepen het recht
tot het nemen van aandelen.

10.16

Het in dit artikel bepaalde geldt niet:
(a)

(b)

indien de aandeelhouder krachtens de
wet tot overdracht van zijn aandeel
aan een eerdere aandeelhouder
verplicht is;

Verplichte aanbieding

1 1.1

In geval van:

faillissement van- of verlening van
surseance van betaling aan een
aandeelhouder;

(c)

het
door
een
aandeelhouder
aanbieden van een buitengerechtelijk
akkoord aan haar schuldeisers;

(e)

(f)

(g)

All
notifications
and
announcements
pursuant to this article and article 11 take
place by registered letter.

10.15

For the application of this article, the term
shares also includes the right to subscribe
for shares.

10.16

The provisions of this article do not apply:

verkrijging van aandelen krachtens 1 1.
juridische fusie of splitsing, tenzij ten
gevolge daarvan geen wijziging 1 1.1
optreedt in de zeggenschap als
bedoeld
in
het "S.E.R.-besluit
Fusiegedragsregels 2015", ongeacht
of dit van toepassing is;

(b)

(d)

10.14

indien de overdracht geschiedt binnen
drie
maanden
na
schriftelijke
toestemming
van
alle
aandeelhouders.

1 1.

(a)

his part pursuant to the foregoing.

het door een aandeelhouder verliezen
van de vrije beschikking over haar
vermogen;
ontbinding van een aandeelhouder die
een of meer aandelen houdt zijnde
een juridische entiteit, vennootschap
onder
firma,
commanditaire
vennootschap of een andere soort
vennootschap;
beslag op een belangrijk deel van het
vermogen van een aandeelhouder,
dat niet binnen drie maanden is
opgeheven;
wijziging van de zeggenschap in een

(a)

if the shareholder is required by law to
transfer his share to a previous
shareholder;

(b)

the transfer takes place within three
months after all shareholders have
given written permission for the
transfer.

Obliged offer
In the event:
(a)

shares are acquired pursuant to a
legal merger or split-off, unless no
change in control occurs as a result
as referred to in the "SER Resolution
concerning the Merger Code 2015",
regardless of whether this code
applies;

(b)

a shareholder becomes bankrupt or is
granted a moratorium on payments;

(c)

a shareholder offers its creditors a
private composition;

(d)

a shareholder loses free disposal of
his assets;

(e)

a shareholder that holds one or more
shares and is a legal entity, general
partnership, limited partnership or
other type of company is dissolved;

(f)

attachment is levied on a significant
part of a shareholder's assets and that
attachment is not lifted within three
months;

(g)

a change ín control occurs at a legal
person shareholder as referred to in
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the "SER Resolution concerning the
Merger Code 2015", regardless of
whether this code applies,

als
aandeelhouder-rechtspersoon
in
het "S.E.R.-besluit
bedoeld
Fusiegedragsregels 2015", ongeacht
of dit van toepassing is,

the shares concerned or all of the shares
belonging to the shareholder concerned
m ust be offered for sale to the other
shareholders.

aandelen
de
betreffende
moeten
respectievelijk alle aandelen van de
betreffende aandeelhouder te koop worden
aangeboden aan de mede-aandeelhouders.
1 1.2

1 1.3

1 1.4

Uiterlijk dertig dagen nadat een in lid 1
bedoeld geval zich voordoet moeten) de
betreffende aandeelhouders) mededeling
daarvan doen aan het bestuur.
De verplichting tot aanbieding bestaat niet in
geval van een juridische fusie als bedoeld in
artikel 2:333 van het Burgerlijk Wetboek dan
wel in geval van een juridische splitsing als
bedoeld in artikel 2:334hh van het Burgerlijk
Wetboek.

11.2

The shareholders) concerned must inform
the board of the occurrence of any of the
events described in paragraph 1, above, at
the latest thirty days after such occurrence.

11.3

The obligation to offer the shares for sale in
the event of a change of ownership shall not
apply in the event of a legal merger
(juridische fusie) as defined in article 2:333
of the Dutch Civil Code or in the event of a
demerger (splitsing) as defined in article
2:334hh of the Dutch Civil Code.

Het bepaalde in het vorige artikel is voor
overeenkomstige
zover mogelijk van
toepassing, met dien verstande dat de
wanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te
trekken en dat, indien blijkt dat er onder de 1 1.4
of
aandeelhouders
geen
overige
onvoldoende gegadigden zijn om alle
aangeboden aandelen tegen contante
betaling te kopen, de wanbieder alsdan niet
bevoegd is de betreffende aandelen vrijelijk
over te dragen en de betreffende aandelen
kan behouden.

1 1.5

Voor de toepassing van dit artikel wordt
onder aandelen tevens begrepen het recht
tot het nemen van aandelen.

12.

Levering van aandelen

12.1

Voor de levering van een aandeel of de
vestiging of overdracht van een beperkt
recht daarop, is vereist een daartoe 12.
bestemde akte, verleden ten overstaan van
een notaris die zijn plaats van vestiging in 12.1
Nederland heeft.

12.2

Voorts is het dienaangaande in artikel 2:196,
2:196a en 2:196b van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde van toepassing.

13.

Bestuur

13.1

De vennootschap wordt bestuurd door een
bestuur, bestaande uit één of meer

1 1.5

12.2

The provisions of the previous article shall,
to the extent possible, apply accordingly,
except, however, that the offeror shall not be
authorized to withdraw his offer, and that, if
there should be no prospective purchasers
or insufficient prospective purchasers among
the other shareholders to purchase for cash
all the shares being offered for sale, the
offeror shall be entitled only to retain the
shares concerned.

For the application of this article shares
shall be deemed to include the right to
subscribe for shares.
Transfer of shares
The transfer of a share and the creation or
assignment of a limited right on a share,
requires a notarial deed to that effect,
executed before a civil-law notary, officiating
in the Netherlands.
Furthermore, the provisions of article 2:196,
2:196a and 2:196b of the Dutch Civil Code
shall apply.
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bestuurders.

13.2

Het aantal bestuurders wordt door de
algemene vergadering vastgesteld.

13.3

Bestuurders worden benoemd
algemene vergadering.

1 3.4

13.1

The company shall be managed by a
management board, consisting of one or
more directors.

13.2

The general meeting shall determine the
number of directors.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden geschorst of 13.3
ontslagen.
13.4

Een schorsing kan, ook na één of
meermalen verlengd te zijn, in totaal niet
langer duren dan drie maanden, tenzij tot
ontslag wordt besloten in welk geval die
termijn kan doorlopen tot aan het einde van 13.5
de dienstbetrekking.

13.6

De
bezoldiging
en
verdere
arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere
bestuurder afzonderlijk, bepaald door de
algemene vergadering.

14.

Organisatie bestuur

14.1

Het bestuur is belast met het besturen van
de vennootschap.

14.2

Het bestuur dient zich te gedragen naar de
aanwijzingen van de algemene vergadering
tenzij deze in strijd zijn met het belang van
de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.

14.3

Board

door de

Bestuurders kunnen voorts te allen tijde door
de raad van commissarissen worden
geschorsten ontslagen.
13.5

13.

14.4

In de vergaderingen van het bestuur brengt
iedere bestuurder één stem uit.

14.5

Een bestuurder neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig ís met het
belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan
worden genomen, wordt het besluit

The general meeting shall be empowered to
suspend or dismiss directors at any time.
Furthermore, the directors can also be
suspended or dismissed at any time by the
supervisory board.

A suspension may last no longer than three
months in total, even after having been
extended one or more times, unless a
resolution for dismissal is adopted, in which
case this term runs until the end of the
employment contract.

13.6

The remuneration and other terms and
conditions under which each director is
appointed shall be determined by the
general meeting.

14.

Organisation of the board

14.1

The board shall be charged with the
management of the company.

14.2

The board must follow the instructions of the
general meeting, unless it is in conflict with
the interests of the company and its related
enterprise.

14.3

The board shall adopt its resolutions by an
absolute majority of votes cast.

Het
bestuur
besluit
bij
volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

The directors shall be appointed by the
general meeting.

Blank votes are not counted as votes.
14.4

At meetings of the board, each director shall
be entitled to cast one vote.

14.5

A director shall not participate in the
deliberation and decision making if he has a
direct or indirect personal interest that is in
conflict with the interest of the company and
its related enterprise.
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If no board resolution can be adopted as a
result thereof, the resolution shall be
adopted by the supervisory board.

genomen door de raad van commissarissen
14.6

Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een
de
vergadering,
in
bepaalde
bestuursvergaderingen uitsluitend door een
medebestuurder doen vertegenwoordigen.

14.7

Het bestuur kan ook buiten vergadering
besluiten, indien alle bestuurders zijn
geraadpleegd en geen van de bestuurders
zich tegen deze wijze van besluitvorming
heeft verklaard.

14.8

14.9

14.10

15.

14.6

A director may be represented at board
meetings only by another director, only for a
specific meeting.

14.7

The board may adopt its resolutions without
holding a meeting if all directors have been
consulted and none of them objected to
resolutions being adopted in such a manner.

Het bestuur is als collectief verantwoordelijk 14.8
voor het bestuur en de algemene gang van
zaken binnen de vennootschap en de met
haar verbonden onderneming.

The board may determine the tasks each
director shall be charged with by the division
of tasks among themselves.

Het bestuur kan bij een interne taakverdeling
bepalen, met welke taak elke bestuurder
meer in het bijzonder zal zijn belast.

Het bestuur is zonder voorafgaande
goedkeuring van de algemene vergadering
aangaan
van
het
bevoegd
tot
rechtshandelingen als bedoeld in artikel
2:204 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

14.9

The board is collectively responsible for the
management of the company and the
general conduct of business within the
company and in its related enterprises.
The board is authorised to perform all legal
acts as described in articles 2:204 paragraph
1 of the Dutch Civil Code without obtaining
the prior approval of the general meeting.

Onverminderd het elders in deze statuten
bepaalde ís de algemene vergadering dan
wel de raad van commissarissen bevoegd 14.10 Notwithstanding any other provisions in
algemene
vergadering
de
door
these articles of association, the general
respectievelijk de raad van commissarissen,
meeting or the supervisory board is
in een daartoe strekkend besluit duidelijk te
authorised to make board resolutions
omschrijven besluiten van het bestuur aan
relating to any of the matters as shall be
de voorafgaande goedkeuring van de
determined and clearly defined by the
algemene vergadering respectievelijk de
general meeting or the supervisory board in
raad van commissarissen te onderwerpen.
a resolution adopted for that purpose,
subject to the approval of the general
Voor de toepassing van dit lid wordt een
board
meeting
or the supervisory
besluit van het bestuur tot het aangaan van
respectively.
een rechtshandeling gelijk gesteld aan een
besluit van het bestuur tot het nemen of
For the purpose of the applicability of this
goedkeuren van een besluit van enig orgaan
paragraph a resolution of the board
de
vennootschap
waarin
van
een
approving a resolution of any body of a
vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld
company in which the company participates
besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld
shall be treated as a resolution of the board
in dit lid is onderworpen.
to enter into a transaction as referred to in
the previous sentence provided that the first
Het ontbreken van de goedkeuring zoals
mentioned resolution is subject to such
de
dit
lid
tast
bedoeld
in
approval.
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuur of bestuurders niet aan.
Failure to obtain the approval defined in this
paragraph shall not affect the board or the
Ontstentenis of belet bestuurders
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I ngeval van ontstentenis of belet van een
bestuurder zijn de overgebleven bestuurders
of is de enig overgebleven bestuurder
tijdelijk met het gehele bestuur van de
vennootschap belast, terwijl bij ontstentenis
of belet van alle bestuurders respectievelijk
van de enige bestuurder, de vennootschap
tijdelijk wordt bestuurd door één door de
raad van commissarissen uit zijn midden,
daartoe aangewezen
persoon, onder
verplichting voor de algemene vergadering
zo spoedig mogelijk definitief in de
vacatures) te voorzien.

director's authority
company.
15.

to

represent

the

Absence or inability directors
I n the event of the absence or inability to act
of a director, the remaining director or
directors shall temporarily be charged with
the management of the company.
I n the event of the absence or inability to act
of all the directors or of the sole director, the
management of the company shall
temporarily be entrusted to the person
designated by the supervisory board, from
among its midst, for such purpose, subject to
the obligation of the general meeting to fill
the vacancy(ies) as soon as a possible.

16.

Vertegenwoordiging
procuratiehouders

16.1

De vennootschap wordt vertegenwoordigd
door het bestuur, voor zover uit de wet niet
anders voortvloeit.

16.

Representation and proxy holders

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging
komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders.

16.1

The board shall represent the company in so
far as the law does not provide otherwise.

16.2

In addition the company may also be
represented by two directors acting jointly.

16.3

Without prejudice to its own responsibility,
the board is authorised to appoint one or
more persons, whether or not in service with
the company, with such authority to
represent the company by granting of a
power of attorney.

16.2

16.3

en

Het bestuur kan, onverminderd diens eigen
verantwoordelijkheid, aan een of meer
personen, al dan niet in dienst van de
vennootschap, procuratie of anderszins
doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
Tevens kan het bestuur aan personen als in
de vorige zin bedoeld, alsook aan andere
personen, mits in
dienst van de
vennootschap, zodanige titel toekennen als
zij zal verkiezen.

17.

Raad van commissarissen

17.1

De vennootschap heeft een raad van
commissarissen bestaande uit één of meer
natuurlijke personen.
Het aantal commissarissen wordt door de
algemene vergadering vastgesteld.

17.2

Furthermore, the board may confer such
titles and powers to the person mentioned in
the previous sentence, as well as another
person, as shall be determined by the board.

17

Supervisory board

17.1

The company shall have a supervisory board
consisting of one or more natural persons.

De raad van commissarissen is belast met
het toezicht op het beleid van het bestuur
van de vennootschap en op de algemene
gang van zaken in de vennootschap en de
17.2
met haar verbonden onderneming.
De raad van commissarissen staat het
bestuur met raad terzijde.

The number of supervisory directors shall be
determined by the general meeting.
The supervisory board shall is tasked with
the supervision of the conduct of the board
and of the general course of affairs of the
company and its affiliated enterprise.
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The supervisory board shall assist the board
by rendering advice.

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

I n performing their duties, the supervisory
directors shall be guided by the interests of
the company and of any enterprise affiliated
therewith.

Het bestuur verschaft de raad van
commissarissen tijdig de voor de uitoefening
van zijn taak noodzakelijke gegevens.
17.3

Commissarissen worden benoemd door de
algemene vergadering.

17.4

Commissarissen kunnen te allen tijde door
de algemene vergadering worden geschorst
of ontslagen.

The board shall provide the supervisory
board with the information necessary for the
performance of its duties, in a timely manner.

17.3

Een schorsing kan, ook na één of
meermalen verlengd te zijn, in totaal niet 17.4
langer duren dan drie (3) maanden.
17.5

De raad van commissarissen heeft te allen
tijde het recht van toegang tot alle gebouwen
en lokaliteiten bij de vennootschap in
gebruik, alsmede het recht van inzage met
betrekking tot alle boeken en bescheiden 17.5
van de vennootschap en het recht alle
te
de vennootschap
van
waarden
controleren.
De raad van commissarissen kan een of
meer personen uit zijn midden of een
deze
om
aanwijzen
deskundige
bevoegdheden uitte oefenen.

17.6

Indien de raad van commissarissen uit twee
of meer commissarissen bestaat, benoemt
die raad uit zijn midden een voorzitter.

17.7

De raad van commissarissen vergadert zo
vaak één of meer leden zulks wensen, het
bestuur zulks verzoekt, dan wel ingevolge
het in deze statuten bepaalde een
vergadering noodzakelijk is.

17.8

A suspension may last no longer than three
(3) months in total, even after having been
extended one or more times.
The supervisory board shall at any time have
access to all buildings and premises in use
by the company, and shall be entitled to
inspect all of the company's books and
records and to examine all of the company's
assets.

17.6

If the supervisory board consists of two or
more supervisory directors, it shall appoint a
chairman from among its members.

17.7

The supervisory board shall hold meetings
as often as one or more supervisory
directors shall desire, as often as the board
shall request, or as often as necessary in
pursuance of the provisions of the present
articles.

17.8

The supervisory board shall adopt its
resolutions by an absolute majority of votes
cast.

De raad van commissarissen besluit bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

Een commissaris neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming 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.

The general meeting shall be empowered to
suspend or dismiss supervisory directors at
any time.

The supervisory board may delegate this
authority to one or more of its members, or
to an expert.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
17.9

The supervisory directors shall be appointed
by the general meeting.

Blank votes are not counted as votes.
17.9

A supervisory director shall not participate in
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Wanneer de raad van commissarissen
hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het
besluit genomen door de algemene
vergadering.

the deliberation and decision making if he
has a direct or indirect personal interest that
is in conflict with the interest of the company
and its related enterprise.

17.10

Iedere commissaris brengt één stem uit.

17.11

Iedere commissaris kan zich, telkens voor
een
bepaalde
vergadering,
ín
de
vergaderingen
van
de
raad
van
commissarissen uitsluitend door een mede17.10
commissarís doen vertegenwoordigen.

If no supervisory board resolution can be
adopted as a result thereof, the resolution
shall be adopted by the general meeting.

17.12

18.

De raad van commissarissen kan ook buiten
vergadering
besluiten,
mits
alle
commissarissen zijn geraadpleegd en geen
hunner zich tegen deze wijze van
besluitvorming heeft verklaard.
Ontstentenis of belet commissarissen
Ingeval van ontstentenis of belet van een
commissaris
zijn
de
overgebleven
commissarissen of is de enig overgebleven
commissaris tijdelijk met het toezicht op het
beleid van het bestuur van de vennootschap
en op de algemene gang van zaken in de
vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.

17.11

A supervisory director may be represented at
board meetings only by another supervisory
director, only for a specific meeting.

17.12 The supervisory board may adopt its
resolutions without holding a meeting if all
supervisory directors have been consulted
and none of them objected to resolutions
being adopted in such a manner.
18.

Bij ontstentenis of belet van alle
commissarissen respectievelijk van de enige
commissaris, het toezicht wordt uitgevoerd
door de persoon, die daartoe door de
algemene vergadering wordt aangewezen,
onder verplichting voor de algemene
vergadering zo spoedig mogelijk definitief in
de vacatures) te voorzien.
19.

Boekjaar,jaarrekening, bestuursverslag

19.1

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk
aan het kalenderjaar.

19.2

Binnen vijf maanden na afloop van elk
boekjaar, behoudens verlenging van deze 19.
termijn door de algemene vergadering met
ten hoogste vijf maanden op grond van
bijzondere omstandigheden, wordt door het 19.1
bestuur de jaarrekening (bestaande uit de
balans en de winst- en verliesrekening met 19.2
toelichting) opgemaakt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle
bestuurders en commissarissen.

Each supervisory director shall be entitled to
cast one vote.

Absence
directors

or

inability

supervisory

In the event of the absence or inability to act
of a supervisory director, the remaining
supervisory director or supervisory directors
shall temporarily be charged with the
supervision of the conduct the board of the
company and the general affairs of the
company and its affiliated enterprise.
In the event of the absence or inability to act
of all the supervisory directors or of the sole
supervisory director, the supervision shall
temporarily be entrusted to the person
designated by the general meeting for such
purpose, subject to the obligation the
general meeting of shareholders to fill the
vacancy(ies) permanently as soon as
passible.
Financial
year,
annual
management report

accounts,

The financial year of the company shall
coincide with the calendar year.
Within five months after the end of each
financial year, except if this period has been
extended by the general meeting with a
maximum of five months because of special
circumstances, the board shall prepare the
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19.3

Ontbreekt de ondertekening van één of meer
hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van
reden melding gemaakt.

annual accounts (consisting of the balance
sheet and the profit and loss account with
explanatory notes).

Tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor
de vennootschap geldt, maakt het bestuur
een
termijn
voornoemde
binnen
bestuursverslag op.

The annual accounts shall be signed by all
the directors and all supervisory directors.

Indien en voor zover het dienaangaande in
de wet bepaalde op de vennootschap van
toepassing is, zal door de algemene
vergadering opdracht worden verleend aan
een deskundige of organisatie van 19.3
deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid
1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de
door het bestuur opgemaakte jaarrekening
en het bestuursverslag, indien opgemaakt,
te onderzoeken en daarover verslag uit te
brengen en een verklaring af te leggen.

U nless article 2:403 of the Dutch Civil Code
is applicable to the company, the board shall
prepare a management report within the
aforementioned period.

If one or more of their signatures are
missing, the reason for this omission shall be
given.

Gaat de algemene vergadering niet over tot
het verlenen van zodanige opdracht, dan is
het bestuur daartoe bevoegd.
19.4

De vennootschap zorgt er voor dat de
het
jaarrekening,
opgemaakte
de
en
opgemaakt,
indien
bestuursverslag,
Burgerlijk
1
lid
2:392
artikel
krachtens
Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de
oproep tot de algemene vergadering
bestemd voor hun behandeling ten kantore
van de vennootschap aanwezig zijn ter
inzage voor vergadergerechtigden.

Should the general meeting fail to issue such
an instruction then the board shall be
authorised to do so.
19.4

De vennootschap stelt een afschrift van de
in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter
beschikking van vergadergerechtigden.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
Vaststelling van de jaarrekening door de
algemene vergadering houdt niet mede in
kwijting van het bestuur voor al hetgeen over
het afgelopen boekjaar blijkens de boeken is
verricht.
Zodanige kwijting behoeft een afzonderlijk

The company shall ensure that the annual
accounts, the management report, if drawn
up, and the additional information referred to
in article 2:392 paragraph 1 of the Dutch
Civil Code is available for inspection at the
offices of the company by those entitled to
attend meetings, from the convocation of the
the
for
intended
meeting
general
consideration thereof.
The company will make copies of the
documents referred to in the previous
sentence available to those entitled to attend
meetings, free of charge.

I ndien deze stukken worden gewijzigd, geldt
deze verplichting mede ten aanzien van de
gewijzigde stukken.
19.5

In so far as the relevant provisions of the law
are applicable to the company, the general
registered
meeting shall instruct a
accountant or a firm of registered
accountants as referred to in section 2:393
paragraph 1 of the Dutch Civil Code to audit
the annual accounts and, if prepared, the
management report prepared by the board
and prepare a report thereon and issue an
auditor's certificate with respect there to.

If these documents are amended this
obligation also applies to the amended
documents.
19.5

The annual accounts shall be adopted by the
general meeting.
The adoption of the annual accounts by the
general meeting does not result in the
discharge of the board for the management
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besluit.

carried out by them in the preceding financial
year as is apparent from books.

Nadat het voorstel tot vaststelling van de
jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan
de algemene vergadering het voorstel
worden gedaan om kwijting te verlenen aan
de bestuurders voor het door hen in het
betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor
zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt
of
in
de
algemene
vergadering
mededelingen zijn gedaan en aan
commissarissen voor het door hen gevoerde
toezicht.

Such discharge
resolution.

De vennootschap is verplicht tot publicatie
van de jaarrekening bij het handelsregister,
indien en voor zover de wet dit vereist.

20.

Winstbestemming

20.1

De algemene vergadering is bevoegd tot
bestemming van de winst die door
vaststelling van de jaarrekening is bepaald 20.
en tot vaststelling van uitkeringen, voor 20.1
zover het eigen vermogen van de
vennootschap groter is dan de reserves die
krachtens de wet of deze statuten moeten
worden aangehouden, met inachtneming
van de beperkingen die de Capital
Requirements Regulation (verordening (EU)
nummer 575/2013) en
de
Capital
Requirements
Directive
(richtlijn
2013/36/EU) daaraan stellen, voor zover
deze verordening en richtlijn van toepassing
zijn.

19.6

Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen
gevolgen zolang
het bestuur geen
goedkeuring heeft verleend.
Het bestuur weigert slechts de goedkeuring 2~ 2
indien hij weet of redelijkerwijs behoort te
voorzien dat de vennootschap na de
uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan
met het betalen van haar opeisbare
schulden.

20.3

a

separate

After the proposal to adopt the annual
accounts has been dealt with, the proposal
will be made to the general meeting to
discharge the directors in respect of their
management in that financial year, insofar as
this appears from the annual accounts or
was disclosed to the general meeting and
the supervisory directors for their supervision
of such management.

19.6

20.2

requires

Bij de berekening van iedere uitkering tellen
de aandelen die de vennootschap in haar
kapitaal houdt niet mee, tenzij op die
aandelen een recht van vruchtgebruik is
20.3
gevestigd ten behoeve van anderen dan de
vennootschap of van die aandelen
certificaten zijn uitgegeven.

The company is obliged to publish the
annual accounts at the trade register to the
extent that the law prescribes this.
Distribution of profits
The general meeting is authorised to
allocate profits that have been declared by
the adoption of the annual accounts and
determine the distribution of profits to the
extent that the company's shareholders'
equity exceeds the reserves which must be
maintained pursuant to the law or these
articles of association, with due observance
of the restrictions as included in the Capital
Requirements Regulation (verordening (EU)
nummer 575/2013) and the Capital
Requirements
Directive
(richtlijn
2013/36/EU), insofar the regulation and
directive are applicable.

A resolution to make a distribution shall have
no effect until the board has granted its
approval.
The board may only withhold its approval if it
knows or can reasonably foresee that after
the distribution the company wí11 not be able
to continue paying its debts due.

The shares that the company holds in its
own capital shall not be included for the
purpose of calculating each distribution,
u nless a right of usufruct has been

pagina 19

20.4

Bij de berekening van het bedrag, dat op
ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt
slechts het bedrag van de verplichte
stortingen op het nominale bedrag van de 20.4
aandelen in aanmerking.
Van het vorengaande kan met instemming
van alle aandeelhouders worden afgeweken.

20.5

21.

Algemene vergaderingen

21.1

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één
algemene vergadering gehouden of ten 21.
minste eenmaal in overeenstemming met
artikel 2:238 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 21.1
besloten.
Indien niet overeenkomstig artikel 2:238 lid 1
van het Burgerlijk Wetboek wordt besloten,
dient de jaarlijkse algemene vergadering
binnen zes (6) maanden na afloop van het 21.2
boekjaar, te worden gehouden.
Hierin wordt onder meer aan de orde
gesteld:
(a)
(b)

behandeling
de
bestuursverslag;

van

When calculating the amount that will be
distributed on each share, only the amount
of on the nominal value of the share that
m ust be paid up shall be taken into account.
The aforementioned requirement can be
waived with consent of all shareholders.

De vordering tot uitkering vervalt door een
tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf
de dag van betaalbaarstelling.
20.5

21.2

established on those shares in favor of
persons other than the company or if
depositary receipts were issued for those
shares.

het

de behandeling en vaststelling van de
jaarrekening.

I ndien de termijn als bedoeld in artikel 19 lid
2 van deze statuten in overeenstemming
met het aldaar bepaalde is verlengd, worden
de in de vorige zin genoemde onderwerpen
aan de orde gesteld in een algemene
vergadering, te houden uiterlijk één maand
na het verstrijken van die termijn.

Any claim a shareholder may have to a
distribution shall lapse after five years, to be
computed from the day on which such a
distribution becomes payable.
General meetings
At least one general meeting shall be held
during the course of each financial year or
resolutions adopted at least once as
described in article 2:238 paragraph 1 of the
Dutch Cívil Code.
If resolutions are not adopted as described
in article 2:238 paragraph 1 of the Dutch
Civil Code, then the annual general meeting
shall be held within six (6) months of the end
of the financial year, ín which shall be
addressed:
(a)

the consideration of the management
report, if drawn up;

(b)

the consideration and adoption of the
annual accounts.

In the event the period set forth in article 19
paragraph 2 of the present articles of
association is extended in conformity with
the provisions set out therein, the matters
indicated in the previous sentence will be
dealt with in a general meeting to be held no
later than one month after the extension.

21.3

De artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het
Burgerlijk Wetboek zijn voorts op de
vennootschap van toepassing.

22.

Formaliteiten algemene vergaderingen

22.1

worden
De algemene vergaderingen
gehouden in de gemeente waar de 22.
vennootschap haar zetel heeft.

21.3

In addition, the provisions of articles 2:220,
2:221 and 2:222 of the Dutch Civil Code are
applicable to the company.
Formalities general meetings
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Wordt de algemene vergadering elders 22.1
gehouden, dan kunnen wettige besluiten
worden
genomen
indien
alle
vergadergerechtigden hebben ingestemd
met de plaats van de algemene vergadering
en de bestuurders en commissarissen
voorafgaand aan de besluitvorming in de
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te
brengen.
22.2

De oproeping van vergadergerechtigden
geschiedt door het bestuur door middel van
oproepingsbrieven welke moeten worden
verzonden niet later dan op de achtste dag
voor die van de algemene vergadering.

22 2

Was de termijn korter of heeft de oproeping
niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige
besluiten worden genomen, tenzij alle
vergadergerechtigden
ermee
hebben
ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en
de
bestuurders
en
commissarissen
voorafgaand aan de besluitvorming in de
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te
brengen.
Een
oproeping
van een algemene
vergadering waarin wordt besloten tot
schorsing of ontslag van een bestuurder
alsmede waarin wordt besloten een
voorziening te treffen als bedoeld in artikel
15 kan tevens door een aandeelhouder
worden gedaan.
I ndien de vergadergerechtigde hiermee
instemt, kan de oproeping geschieden door
een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
e-mailadres dat door hem voor dit doel aan
de vennootschap is bekend gemaakt.
22.3

De oproepingsbrieven vermelden dag, plaats
en uur van de algemene vergadering
alsmede de te behandelen onderwerpen,
alsmede de voorwaarden als bedoeld in 22 3
artikel 23 lid 2 en lid 3, indien door het
bestuur gesteld.
De
oproepingsbrieven
aan
de
vergadergerechtigden worden verzonden
aan de (e-mailadressen vermeld in het
aandeelhoudersregister.

22.4

Wanneer één of meer oproepingsbrieven,

The general meeting shall be held in the
m unicipality in which the company has its
seat.
If the general meeting is held elsewhere,
then valid resolutions can be adopted if all
those entitled to attend meetings have
approved of the place of the general meeting
and the directors and the supervisory
directors have been granted the opportunity
to render their advice prior to the adoption of
resolutions.
Those entitled to attend meetings shall be
called to the general meeting by the board
by means of a call notice dispatched no later
than the eighth day before the date of the
general meeting.
If the notice period was shorter or if there
was no notice given, then valid resolution
cannot be adopted, unless all those entitled
to attend meetings have agreed that
resolutions may be adopted and the
directors and the supervisory directors were
granted the opportunity to render their
advice prior to the adoption of resolutions.
The convocation of a general meeting in
which the suspension or dismissal of a
director will be resolved upon or in which it
will be resolved to make provisions as
referred to in article 15 can be done by a
shareholder.
If those entitled to attend meetings have
agreed, convocation may also occur by
means of an electronically forwarded legible
and reproducible message to the email
addresses which were provided to the
company by them for that purpose.

The call notice shall set forth the date, place
and time of the general meeting, the matters
to be considered, as well as the conditions
as referred to in article 23 paragraph 2 and
paragraph 3, if determined by the board.
Call notices to those entitled to attend
meetings shall be dispatched to the (email)
addresses recorded in the register of
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overeenkomstig het bepaalde in leden 2 en
3 verzonden, hun bestemming niet bereiken,
dan zal zulks geen invloed uitoefenen op de
geldigheid van de algemene vergadering en 22.4
de daarin te nemen besluiten.

22.5

De algemene vergadering wordt geleid door
raad
van
voorzitter
van
de
de
commissarissen of, indien er slechts één
commissaris in functie is, door deze
22 5
commissaris.
I ndien deze commissaris niet aanwezig is
dan wel indien er geen raad van
commissarissen is ingesteld, voorziet de
algemene vergadering zelf in haar leiding.

22.6

Het bestuur houdt van
besluiten aantekening.

de

22'6

Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een
deze
uittreksel
van
afschrift
of
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste
de kostprijs.
23.

Stemmingen algemene vergaderingen

23.1

Iedere vergadergerechtigde heeft het recht
persoon
of bij schriftelijk
om, in
gevolmachtigde (waaronder ook verstaan
een elektronisch verstrekte volmacht), de 23
algemene vergaderingen bij te wonen en
23.1
daar het woord te voeren.

23.2

If one or more call notices dispatched in
accordance with the provisions in the
previous paragraphs 2 and 3, should fail to
reach their destination, this fact shall not
affect the constitution of the general meeting
or the validity of the resolutions to be
adopted at it.
The chairman of the supervisory board shall
be the chairman of the general meeting, or if
only one supervisory director is in office, by
him.
If this supervisory director is not present or if
been
board
has
no
supervisory
i mplemented, the general meeting shall
appoint its own chairman.

genomen

De aantekeningen en notulen liggen ten
kantore van de vennootschap ter inzage van
vergadergerechtigden.

shareholders.

The board shall keep a record of the
resolutions that are adopted.
The records shall be open to inspection by
those entitled to attend meetings at the
company's offices.
U pon request, copies of, or extracts from,
these records shall be provided at not more
than cost price.

Voting general meetings

Bestuurders en commissarissen zijn als
zodanig bevoegd tot het bijwonen van de
algemene vergaderingen.

All those entitled to attend meetings have
the right to be present at, either in person or
by written proxy (including an electronically
registered proxy), and to address the
meetings of shareholders.

Bestuurders en de commissarissen hebben
in die vergaderingen een raadgevende stem.

Directors and supervisory directors as such
have the right to attend the general meeting.

Over toelating van anderen tot de algemene
vergaderingen beslist de voorzitter van de
algemene vergadering.

In general meetings the directors and the
supervisory directors shall have an advisory
vote.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

The chairman of the general meeting shall
decide on the admission of other persons to
the general meeting.

Stemmen mag tevens geschieden door
middel van een elektronisch bericht
(bijvoorbeeld een e-mail), waarbij geldt dat 23.2
het bestuur bepaalde voorwaarden kan

Each share shall entitle the holder thereof to
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stellen aan het gebruik van een dergelijk
middel.
23.3

Om aan de stemmingen te kunnen
deelnemen,
moeten
de
vergadergerechtigden
met
stemrecht,
respectievelijk hun vertegenwoordiger, de
presentielijst tekenen, vermeldende het
23.3
aantal door ieder vertegenwoordigde
aandelen.
Het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de
deelname van vergadergerechtigden die
voornemens zijn deel te nemen aan de
algemene vergadering op de wijze als hierna
omschreven.
Alle vergadergerechtigden, respectievelijk
hun vertegenwoordigers, kunnen tevens de
algemene vergadering bijwonen, daarin het
woord voeren en stemmen door middel van
elektronische communicatiemiddelen.
Het bestuur mag voorwaarden stellen voor
het
gebruik
van
elektronische
communicatiemiddelen.

23.4

23.5

23.6

Voor een aandeel dat toebehoort aan de
vennootschap
of
aan
een
dochtermaatschappij daarvan kan in de
algemene vergadering geen stem worden
uitgebracht;
23.4
evenmin voor een aandeel waarvan de
vennootschap of een dochtermaatschappij
daarvan de certificaten houdt.
Bij de vaststelling in hoeverre de
vergadergerechtigden
met
stemrecht
stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal
verschaft wordt of vertegenwoordigd ís,
wordt geen rekening gehouden met 23.5
aandelen waarvan de wet of deze statuten
bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden
uitgebracht.
Met uitzondering van de besluiten als
genoemde in de tweede volzin van dit lid,
worden de besluiten van de algemene
vergaderingen worden, behalve in de
gevallen dat de wet of deze statuten een
23.6
grotere
meerderheid
voorschrijven,
genomen met volstrekte meerderheid van de

cast one vote.
Voting may also be done by means of an
electronic message (for example an email)
and the board may determine certain
conditions for using such electronic means
of communication.
In order to be able to participate in the
voting, those entitled to attend meetings with
the right to vote or their representatives must
sign the attendance book, indicating the
n umber of shares represented by them.
The provisions of article 2:227a paragraph 2
of the Dutch Civil Code shall apply to the
participation of those entitled to attend
meetings who are intending to participate in
the manner as referred to hereunder.
All those entitled to attend meetings or their
representatives may also attend a general
meeting by using an electronic means of
communication, and address the general
meeting and cast their votes in such a way.
The board may determine certain conditions
for the use of electronic means of
communication.

No votes may be cast in the general meeting
with respect to shares held by the company
or any of its subsidiaries, nor with respect to
shares for which the company or any of its
subsidiaries holds depositary receipts.

Shares to which no voting rights accrue
pursuant to the law or these articles of
association, shall not be taken into account
in determining how many persons entitled to
attend meetings with the right to vote are
present or represented or the extent to which
the share capital is provided or represented.

Except for the resolutions referred to in the
second sentence of this paragraph,
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resolutions of the general meeting shall be
adopted by an absolute majority of the votes
cast provided the law or these articles of
association do not require a greater majority.

uitgebrachte stemmen.
Besluiten van de algemene vergadering tot:
van

(a)

beperking of uitsluiting
voorkeursrecht;

(b)

wijziging van de statuten;

(c)

fusie en splitsing;

(d)

ontbinding van de vennootschap,

het

Resolutions of the general meeting to:

kunnen slechts worden genomen met een
meerderheid vertegenwoordigend ten minste
negentig procent (90%) van het totale
geplaatste kapitaal van de vennootschap.

limit or exclude the pre-emptive right;

(b)

amend the articles of association;

(c)

merger and demerger;

(d)

dissolution of the company,

may only be adopted with a majority
representing at least ninety per cent (90%)
of the issued capital of the company.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Blank votes shall be considered null and
void.

23.7

Ingeval van staken van stemmen is het
voorstel verworpen.

23.8

de
onderwerpen
waarvan
Omtrent
behandeling niet bij de oproeping is
aangekondigd met inachtneming van de 23.7
voor oproeping gesteld termijn, kan niet
besloten, tenzij alle
wettig
worden
hebben 23.8
ermee
vergadergerechtigden
ingestemd dat de besluitvorming over die
onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders
en commissarissen voorafgaand aan de
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld
om advies uit te brengen.

24.

Besluitvorming buiten vergadering

24.1

Besluitvorming door aandeelhouders kan;
ook op andere wijze dan in een algemene
alle
plaatsvinden,
mits
vergadering
vergadergerechtigden met deze wijze van 24.
besluitvorming hebben ingestemd en mits de
24.1
bestuurders en commissarissen voorafgaand
aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn
gesteld om advies uit te brengen.
De instemming met de wijze van
besluitvorming kan langs elektronische weg
plaatsvinden.

24.2

(a)

In case of a tie vote, the proposal shall be
rejected.
Considering the notice period required,
resolutions may not be adopted in respect of
matters that were not mentioned in the call
notice unless all those entitled to attend
meetings have agreed that the matter may
be resolved upon and the directors and the
supervisory directors have been granted the
opportunity to cast their advisory vote
regarding the matter.

Resolutions outside a general meeting
Shareholders may also adopt resolutions
without convening a general meeting,
provided that all those entitled to vote
consent that resolutions be adopted ín this
manner and provided that the directors and
the supervisory directors have been given
the opportunity to advise on the matter.
The consent to adopt resolutions in this
manner may be granted by electronic
means.

buiten
besluitvorming
In geval van
vergadering worden de stemmen schriftelijk
(waaronder begrepen alle vormen van
inclusief
tekstoverdracht,
geschreven
middels een elektronische weg) uitgebracht.
24.2

Where resolutions are adopted without
convening a general meeting, the votes shall
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25.

Statutenwijziging, juridische fusie en
splitsing

25.1

De algemene vergadering kan besluiten tot
wijziging van de statuten, tot juridische fusie
en tot splitsing van de vennootschap.
25.

25.2

Degenen die een oproeping tot een
algemene vergadering hebben gedaan, 25.1
waarin een voorstel tot statutenwijziging aan
de orde zal worden gesteld, moeten
tegelijkertijd met de oproeping een afschrift
van het voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, ten 25.2
kantore van de vennootschap neerleggen ter
inzage van iedere vergadergerechtigde tot
de afloop van de vergadering.
De vergadergerechtigden moeten in de
gelegenheid worden gesteld van de dag van
de Wederlegging tot die van de algemene
vergadering een afschrift van het voorstel,
gelijk in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.
Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

26.

Ontbinding en vereffening

26.1

De algemene vergadering kan besluiten tot
ontbinding van de vennootschap.
I ngeval tot ontbinding van de vennootschap
is besloten, geschiedt de vereffening door
het bestuur, tenzij de algemene vergadering 26.
één of meer andere vereffenaars benoemt.
26.1
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de
beloning worden bepaald van de vereffenaar
of de vereffenaars gezamenlijk.

be cast in writing (including all forms of
written text transfer, including by electronic
means).

Amendment of the articles of association,
merger and demerger
The general meeting may resolve to amend
the company's articles of association, to
conclude a legal merger (juridische fusie) or
to conclude a demerger (splitsing).
Those calling a general meeting at which a
proposal to amend the articles of association
is to be considered must deposit a copy of
the proposal, containing the verbatim text of
the proposed amendment, at the offices of
the company for examination by all those
entitled to attend meetings, until after the
close of the general meeting.
Those entitled to attend meetings must be
given the opportunity to obtain a copy of the
proposal described in the previous sentence
from the day on which the call notice for that
general meeting is dispatched until the day
the general meeting is held.
Such copies shall be provided free of
charge.
Dissolution and liquidation
The general meeting may resolve to dissolve
the company.
I n the event of dissolution of the company
pursuant to a resolution of the general
meeting, its assets and liabilities shall be
wound up by the directors unless the general
meeting appoints additional, or other,
liquidators.

26.2

Tijdens de vereffening blijven de statuten
voor zoveel mogelijk van kracht.

26.3

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers
van het vermogen van de ontbonden
vennootschap is overgebleven wordt aan 26.2
aandeelhouders en andere rechthebbenden
in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

During the winding up, the provisions of
these articles of association shall remain in
force as far as possible.

Na afloop van de vereffening zullen de 26.3
boeken,
bescheiden
en
andere
gegevensdragers van
de
ontbonden

Any liquidation surplus shall be distributed to
the shareholders and other parties entitled
thereto in proportion to their respective

26.4

The remuneration to be paid to the liquidator
or liquidators shall be determined by a
resolution adopted at the same time as the
resolution to dissolve the company.
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vennootschap gedurende de door de wet
voorgeschreven termijn blijven berusten
26.4
onder de persoon, daartoe door de
algemene vergadering te benoemen.
27

Restbevoegdheid algemene vergadering
In alle gevallen waarin deze statuten niet
voorzien, noch de wet een regeling treft,
beslist de algemene vergadering.
27
Overgangsbepaling —kapitaal

28.1

Bij deze statutenwijziging zijn de
(a)

(b)

(c)

onmiddellijk voorafgaande aan deze
tienduizend
statutenwijziging
achthonderdacht (10.808) geplaatste 28
aandelen A, elk nominaal groot één
euro (EUR 1,-), genummerd Al tot en 28.1
met A10.808 omgezet in tienduizend
achthonderdacht (10.808) aandelen,
elk nominaal groot één euro (EUR 1,-)
genummerd 1 tot en met 10.808;

onmiddellijk voorafgaande aan deze
vierduizend
statutenwijziging
drieëntwintig (4.323)
driehonderd
geplaatste aandelen B, elk nominaal
groot één euro (EUR 1,-), genummerd
B1 tot en met 64.323 omgezet in
vierduizend driehonderd drieëntwintig
(4.323) aandelen, elk nominaal groot
één euro (EUR 1,-) genummerd
10.809 tot en met 15.131;

onmiddellijk voorafgaande aan deze
éénduizend
statutenwijziging
vierhonderd éénenveertig (1.441)
geplaatste aandelen C1, elk nominaal
groot één euro (EUR 1,-), genummerd
C1-1 tot en met C1-1.441 omgezet in
éénduizend vierhonderd éénenveertig
(1.441) aandelen, elk nominaal groot
één euro (EUR 1,-) genummerd
15.132 toten met 16.572;

rights.
After the liquidation has been completed, the
books, records and other data carriers of the
dissolved company shall remain in the
possession of a person to be appointed by
the general meeting for that purpose for the
period of time provided by law.

Remaining authority of general meeting
All matters not provided for in these articles
of association or in the law shall be decided
on by the general meeting.

Provisional clause -capital
With this amendment to the articles of
association:
(a)

the ten thousand eight hundred eight
(10,808) class A shares that were
issued immediately prior to this
amendment, each having a nominal
value of one euro (EUR 1.-),
numbered Al up to and including
A10,808, are converted into ten
thousand eight hundred eight (10,808)
shares, each having a nominal value
of one euro (EUR 1.-), numbered 1 up
to and including 10,808;

(b)

the four thousand three hundred
twenty-three (4,323) class B shares
that were issued immediately prior to
this amendment, each having a
nominal value of one euro (EUR 1.-),
numbered B1 up to and including
64,323, are converted into four
thousand three hundred twenty-three
(4,323) shares, each having a nominal
value of one euro (EUR 1.-),
numbered 10,809 up to and including
15,131;

(c)

the one thousand four hundred fortyone (1,441) class C1 shares that were
issued immediately prior to this
amendment, each having a nominal
value of one euro (EUR 1.-),
numbered C1-1 up to and including
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(d)

28.2

C1-1,441, are converted into one
thousand four hundred forty-one
(1,441) shares, each having a nominal
value of one euro (EUR 1.-),
n umbered 15,132 up to and including
16,572;

onmiddellijk voorafgaande aan deze
statutenwijziging
éénduizend
vierhonderd éénenveertig (1.441)
geplaatste aandelen C2, elk nominaal
groot één euro (EUR 1,-), genummerd
C2-1 tot en met C2-1.441 omgezet in
éénduizend vierhonderd éénenveertig
(1.441) aandelen, elk nominaal groot
één euro (EUR 1,-) genummerd
16.573 tot en met 18.013.

(d)

Deze overgangsbepaling zal zijn uitgewerkt
onmiddellijk na het van kracht worden van
de onderhavige statutenwijziging.

the one thousand four hundred fortyone (1,441) class C2 shares that were
issued immediately prior to this
amendment, each having a nominal
value of one euro (EUR 1.-),
n umbered C2-1 up to and including
C2-1,441, are converted into one
thousand four hundred forty-one
(1,441) shares, each having a nominal
value of one euro (EUR 1.-),
numbered 16,573 up to and including
18,013.

Slotverklaring

28.2

WAARVAN AKTE,

Conclusion of the deed

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

The person appearing before me, whose identity I,
civil-law notary, have established by means of the
document referred to in this deed, is known to me,
civil-law notary.

This provisional clause will have ceased to
be effective immediately after the current
Ten slotte verklaart de verschijnende persoon dat
amendment to the articles of association has
met het van kracht worden van de onderhavige
taken effect.
statutenwijziging het thans geplaatste kapitaal
achttienduizend dertien euro(EUR 18.013) bedraagt. Final statement
Slot van de akte
Finally the appearing person declared upon the
current
amendment to the articles of association
De comparant, wiens identiteit door mij, notaris, is
taking
effect,
the issued and paid-up capital amounts
vastgesteld aan de hand van de in deze akte
to
eighteen
thousand
thirteen euro(EUR 18,013.-).
vermelde documenten, is mij, notaris, bekend.

Ik, notaris, heb de comparant mededeling gedaan
van de zakelijke inhoud van deze akte en heb de
THIS DEED,
comparant daarop een toelichting gegeven.
Ik heb de comparant tevens gewezen op de
gevolgen die voor de partijen) bij de akte, uit de akte
voortvloeien.
Daarna heeft de comparant verklaard van de inhoud
van de akte te hebben kennis genomen, daarmee ín
te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.

was executed in Amsterdam on the date first above
written.
I, civil-law notary, informed the person appearing
before me of the substance and subsequently
explained the contents of this deed.
also informed that person of the consequences
which this deed would have on the party to the deed.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte The person appearing before me subsequently
voorlezing door de comparant en onmiddellijk daarna declared to have taken note of the contents of this
door mij, notaris, ondertekend.
deed, to consent thereto and to not require it to be
read out in full.
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was then signed by the person appearing before me
and by me, civil-law notary.

