STATUTEN
van:
TomTom N.V.
statutair gevestigd in Amsterdam
d.d. 16 juni 2020

Begripsbepalingen
Artikel 1.
In de statuten wordt verstaan onder:
a.
algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere
stemgerechtigden, alsmede de bijeenkomst van aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden;
b.
dochtermaatschappij: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
c.
groep: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
d.
groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die met de vennootschap in een
groep is verbonden;
e.
afhankelijke maatschappij: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:152 Burgerlijk
Wetboek;
f.
Wge: de Wet giraal effectenverkeer;
g.
centraal instituut: het centraal instituut als bedoeld in de Wge;
h.
intermediair: een intermediair in de zin van de Wge;
i.
verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wge;
j.
girodepot: een girodepot als bedoeld in de Wge;
k.
deelgenoten: deelgenoten als bedoeld in de Wge;
l.
stemgerechtigden: stemgerechtigde aandeelhouders alsmede stemgerechtigde
vruchtgebruikers van aandelen;
m.
vergadergerechtigden: stemgerechtigden alsmede aandeelhouders zonder stemrechten;
n.
registratiedatum: de achtentwintigste dag voor een algemene vergadering, of een andere
wettelijk voorgeschreven dag.
Met betrekking tot aandelen opgenomen in een verzameldepot of girodepot worden voor de
toepassing van deze statuten als stem- en/of vergadergerechtigden beschouwd degenen die als
zodanig zijn opgenomen in de administratie van de intermediair die het desbetreffende
verzameldepot beheert respectievelijk op wiens naam het aandeel in het girodepot staat.
Naam, zetel
Artikel 2.
1.
De vennootschap draagt de naam: TomTom N.V.
2.
Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
Doel
Artikel 3.
Het doel van de vennootschap is:
•
het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van
vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere
diensten;
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•

het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele
eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;
•
het beleggen van vermogen;
•
het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere
vennootschappen die met de vennootschap in een groep verbonden zijn of voor schulden
van derden;
•
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Kapitaal
Artikel 4.
1.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig miljoen euro
(EUR 90.000.000,--) en is verdeeld in driehonderd miljoen (300.000.000) gewone
aandelen, elk met een nominale waarde van twintig cent (EUR 0,20) en éénhonderdvijftig
miljoen (150.000.000) preferente aandelen, elk met een nominale waarde van twintig cent
(EUR 0,20).
2.
Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen respectievelijk aandeelhouders,
worden daaronder verstaan de in lid 1 genoemde soorten aandelen respectievelijk de
houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt.
3.
De gewone aandelen en de preferente aandelen luiden op naam.
De aandelen zijn zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van elkaar onderscheiden
kunnen worden.
Van de aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
4.
De vennootschap kan niet meewerken aan certificering van aandelen in haar kapitaal.
Uitgifte van aandelen
Artikel 5.
1.
Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit, inhoudende de prijs en de overige
voorwaarden van uitgifte, van de algemene vergadering dan wel van de raad van bestuur
indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen door de algemene vergadering of bij
deze statuten voor niet langer dan de wettelijk toegestane periode.
Uitgifte van aandelen kan slechts plaatsvinden op voorstel van de raad van bestuur, tenzij
de raad van bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen.
Een besluit tot uitgifte door de algemene vergadering of de raad van bestuur is
onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd orgaan tot uitgifte van
aandelen, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen
worden uitgegeven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan de wettelijk toegestane periode worden
verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2.
Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot
aanwijzing van de raad van bestuur, als hiervoor bedoeld, is vereist een voorafgaand of
gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort
aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
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De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering
tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als hiervoor bedoeld, een volledige
tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten
kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen
kalenderkwartaal met vermelding van het soort en aantal.
Indien en voor zover de raad van bestuur is aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van
aandelen te besluiten, is bij de uitgifte van preferente aandelen, daaronder begrepen het
verlenen van een recht tot het nemen van preferente aandelen, doch niet het uitgeven van
preferente aandelen krachtens uitoefening van een zodanig optierecht, de raad van
bestuur verplicht, binnen acht (8) weken na die uitgifte een algemene vergadering bijeen te
roepen, waarin de motieven voor de uitgifte worden toegelicht, tenzij voordien in een
algemene vergadering een zodanige toelichting is gegeven.
Ingeval van uitgifte van preferente aandelen zal een algemene vergadering worden
bijeengeroepen welke zal worden gehouden uiterlijk één (1) jaar na de dag waarop voor
het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven.
Voor die algemene vergadering zal een besluit omtrent inkoop dan wel intrekking van de
preferente aandelen worden geagendeerd.
Indien het naar aanleiding van dit agendapunt te nemen besluit niet strekt tot inkoop dan
wel intrekking van de preferente aandelen zal, telkens binnen één (1) jaar na de vorige
algemene vergadering, een algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden
voor welke vergaderingen een besluit omtrent inkoop dan wel intrekking van de preferente
aandelen zal worden geagendeerd, zulks totdat geen preferente aandelen meer zullen
uitstaan.
Het hiervoor in dit lid bepaalde is niet van toepassing op preferente aandelen die zijn
uitgegeven krachtens besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing op het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het
uitgeven van aandelen aan iemand, die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen
van aandelen uitoefent.
Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in
artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Gewone aandelen worden slechts tegen storting van het nominale bedrag uitgegeven;
preferente aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, met dien
verstande, dat bij het nemen van het aandeel ten minste een/vierde van het nominale
bedrag moet worden gestort.
Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng met in achtneming
van het bepaalde in artikel 2:80b Burgerlijk Wetboek is overeengekomen.
Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en
overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80a lid 3 Burgerlijk Wetboek.
De raad van bestuur kan op elk gewenst ogenblik besluiten op welke dag en tot welk
bedrag verdere storting op niet-volgestorte preferente aandelen moet zijn geschied.
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De raad van bestuur geeft van zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van de
preferente aandelen; tussen die kennisgeving en de dag waarop de storting moet zijn
geschied dienen ten minste dertig dagen te liggen.
11.
De raad van bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1
Burgerlijk Wetboek.
Voorkeursrecht
Artikel 6.
1.
Onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, heeft bij uitgifte van gewone
aandelen iedere houder van gewone aandelen ten aanzien van de uitgifte van gewone
aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de door
hem gehouden gewone aandelen.
2.
Bij de uitgifte van preferente aandelen heeft iedere houder van preferente aandelen ten
aanzien van de uitgifte van preferente aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid
van het gezamenlijk bedrag van de door hem gehouden preferente aandelen.
3.
Houders van preferente aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven gewone
aandelen.
Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven preferente
aandelen.
4.
Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven
tegen inbreng anders dan in geld.
5.
De raad van bestuur kondigt een uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan
worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij
de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen
opgegeven adres.
6.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag
van aankondiging in de Staatscourant of na verzending van de aankondiging aan de
aandeelhouders.
7.
Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene
vergadering of van de raad van bestuur indien daartoe door de algemene vergadering of bij
deze statuten voor een bepaalde duur van ten hoogste de wettelijk toegestane periode is
aangewezen, en tevens bevoegd is gedurende die periode tot uitgifte van aandelen.
Tenzij anders bepaald bij de aanwijzing, kan het recht van de raad van bestuur tot het
beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht niet worden ingetrokken.
Tenzij de raad van bestuur is aangewezen tot het beperken of uitsluiten van het
voorkeursrecht wordt een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
genomen op voorstel van de raad van bestuur.
Een besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur tot beperking of
uitsluiting van het voorkeursrecht is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van
de raad van commissarissen.
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de
voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
8.
Voor het besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing als bedoeld in lid 7 van dit artikel, is een meerderheid van
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ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist indien in de vergadering
minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen nadat het besluit is genomen een volledige tekst
daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
9.
Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot
het nemen van gewone of preferente aandelen.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan
iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
Eigen aandelen, pandrecht op eigen aandelen
Artikel 7.
1.
De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen.
2.
Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
3.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, doch slechts om niet of
indien:
a.
het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van
de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal,
verminderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
b.
het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt,
houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet
meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.
4.
Voor het vereiste als onder 3.a bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen
volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met (i) de verkrijgingsprijs voor
aandelen in het kapitaal van de vennootschap, (ii) het bedrag van leningen verstrekt als
bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en (iii) 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 het in lid 3 bepaalde niet toegestaan.
5.
De raad van bestuur behoeft de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
voor een verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet.
Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.
De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel en welke soort aandelen
mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de
prijs moet liggen.
De hiervoor in dit lid bedoelde machtiging is niet vereist, voor zover de vennootschap eigen
aandelen, die zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs, verkrijgt om krachtens een
voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers van de vennootschap of van
een groepsmaatschappij.
6.
De raad van bestuur besluit tot vervreemding van de door de vennootschap verworven
aandelen in haar eigen kapitaal.
7.
De vennootschap kan eigen aandelen slechts in pand nemen, met inachtneming van artikel
2:89a Burgerlijk Wetboek.
8.
De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering
ontlenen.
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Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet
mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht, indien aan de
pandhouder op grond daarvan de uitkering op de aandelen toekomt, ten behoeve van een
ander dan de vennootschap rust.
9.
Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij
kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij
toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was
gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij
toebehoorde.
De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel
waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.
Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt
geen rekening gehouden met aandelen waarvan door de wet wordt bepaald dat daarvoor
geen stem kan worden uitgebracht.
10.
Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen
in het kapitaal van de vennootschap.
11.
Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op een verkrijging van eigen aandelen door
de vennootschap onder algemene titel.
Financiële steun
Artikel 8.
De vennootschap noch een van haar dochtermaatschappijen mag, 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.
De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen met het oog op het nemen of verkrijgen
door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan leningen verstrekken voor
zover de wet dit toestaat.
Kapitaalvermindering
Artikel 9.
1.
De algemene vergadering kan uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot
vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag
van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen
en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen
of ontheffing van de verplichting tot storting als bedoeld in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek,
kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van aandelen van een dezelfde soort.
Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken
aandelen geschieden.
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De algemene vergadering kan besluiten tot intrekking met terugbetaling van alle preferente
aandelen, ongeacht door wie die aandelen worden gehouden, onverminderd het bepaalde
in lid 2.
2.
De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de
vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of
gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort
aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.
De hiervoor bedoelde goedkeuring van de vergadering van elke groep houders van
aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan vereist een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan
de helft van het geplaatste kapitaal van de relevante klasse aandelen ter vergadering
vertegenwoordigd is.
De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen,
vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede,
derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige
toepassing.
Aandeelhoudersregister
Artikel 10.
1.
De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders
van aandelen op naam zijn opgenomen met vermelding van de soort aandelen, de datum
waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening
alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2.
Indien aandelen zijn geleverd aan een intermediair ter opname in een verzameldepot of
aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, wordt de naam en het adres van de
intermediair respectievelijk het centraal instituut opgenomen in het
aandeelhoudersregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot een
verzameldepot respectievelijk het girodepot zijn gaan behoren, de datum van erkenning of
betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
3.
In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht
van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum
waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede
met vermelding van de rechten welke aan vruchtgebruikers toekomen overeenkomstig de
leden 2 en 4 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek.
Tevens wordt vermeld dat pandhouders geen stemrecht hebben en dat aan hen de rechten
toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten niet toekomen.
4.
Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend
ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
5.
De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een houder van aandelen op naam, een
vruchtgebruiker en een pandhouder van zodanige aandelen, om niet, een uittreksel uit het
register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam.
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Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in
de leden 2 en 4 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.
Rust op het aandeel een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel dat aan de pandhouder
stemrecht noch de rechten toegekend aan houders van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten toekomt.
6.
De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de
houders van aandelen op naam, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders van
aandelen.
De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een
ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
7.
Iedere houder van aandelen, zomede een ieder met een recht van vruchtgebruik of
pandrecht op aandelen, is verplicht zijn woonplaats en adres schriftelijk aan de
vennootschap mede te delen.
Indien een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder een elektronisch adres
aan de raad van bestuur heeft verschaft ter opname van dit elektronische adres in het
register, dan wordt deze verschaffing geacht een instemming te zijn voor het ontvangen
van alle kennisgevingen en aankondigingen, alsmede oproepingen van aandeelhouders en
vruchtgebruikers met vergaderrechten voor een algemene vergadering, langs
elektronische weg. Een bericht dat langs elektronische weg wordt toegezonden dient
leesbaar en reproduceerbaar te zijn.
8.
Indien aandelen op naam tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke
deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen
persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
Overdracht en levering, beperkte rechten, levering van aandelen
Artikel 11.
1.
Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist
een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij
die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.
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 of dat afschrift of uittreksel aan de
vennootschap.
2.
De erkenning wordt getekend met inachtneming van de regels van vertegenwoordiging
volgens artikel 16.
3.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de
afstand van een beperkt recht op aandelen.
Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de
vennootschap.
Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij
erkenning door of betekening aan de vennootschap in plaats treedt van de in lid 3 van dat
artikel bedoelde mededeling.
4.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van
aandelen bij verdeling van enige gemeenschap.
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5.

Indien een aandeel op naam wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de
levering aanvaard door de desbetreffende intermediair.
Indien een aandeel op naam wordt geleverd ter opname in een girodepot wordt de levering
aanvaard door het centraal instituut.
De levering en aanvaarding in het verzameldepot respectievelijk het girodepot kan
geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten.
Bij de uitgifte van een nieuw aandeel op naam aan het centraal instituut respectievelijk een
intermediair, geschiedt de levering ter opname in het girodepot respectievelijk het
verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.
6.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 lid 3 Burgerlijk Wetboek, heeft de
aandeelhouder het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
7.
De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft,
hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten.
Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde
rechten niet toe.
8.
Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder
worden toegekend.
De pandhouder komt niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.
Blokkering preferente aandelen
Artikel 12.
1.
Voor elke overdracht van preferente aandelen is met inachtneming van de goedkeuring
zoals bepaald in artikel 14 van deze statuten de goedkeuring vereist van de raad van
bestuur.
De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend.
2.
De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan de vennootschap, onder opgave
van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en van de naam van
degene aan wie de verzoeker wenst over te dragen.
3.
De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien niet binnen een maand op het
verzoek tot goedkeuring is beslist.
De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de raad van bestuur niet
tegelijk met de weigering van de gevraagde goedkeuring aan de verzoeker opgave doet
van een of meer gegadigden, die bereid en in staat zijn alle aandelen, waarop het verzoek
betrekking heeft, te kopen.
4.
De prijs waarvoor de in de laatste zin van het vorig lid bedoelde aandelen door de door de
verzoeker aanvaarde gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de
verzoeker en de raad van bestuur.
Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door de
registeraccountant, bedoeld in artikel 19.
5.
De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken binnen een maand, nadat hem de prijs
definitief bekend is.
6.
De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden
aangewezen.
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7.

Indien de verzoeker zich niet heeft teruggetrokken binnen een maand nadat hem de prijs
definitief bekend is, moeten de preferente aandelen waarop het verzoek betrekking had,
binnen een maand na het verstrijken van voornoemde termijn tegen betaling worden
geleverd aan de gegadigde(n).
Indien de verkoper in gebreke blijft binnen deze termijn de preferente aandelen te leveren,
is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd tot levering van de preferente aandelen
over te gaan, onder de verplichting de koopprijs aan de verkoper af te dragen.
8.
Indien een rechtspersoon die houder is van preferente aandelen wordt ontbonden, indien
een houder van preferente aandelen in staat van faillissement is verklaard of aan deze
surseance van betaling is verleend en ingeval van overgang onder algemene titel van
preferente aandelen, is de houder van preferente aandelen respectievelijk is/zijn de
rechtverkrijgende(n) verplicht zijn preferente aandelen overeenkomstig het bepaalde in dit
artikel over te dragen aan een of meer door de raad van bestuur aan te wijzen personen.
Indien de raad van bestuur in gebreke blijft een of meer personen aan te wijzen, die bereid
en in staat zijn alle desbetreffende preferente aandelen over te nemen, mag de houder
respectievelijk mag/mogen zijn rechtverkrijgende(n) die aandelen behouden.
Bij niet voldoen aan deze verplichting binnen drie maanden na het ontstaan daarvan is de
vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens de in gebreke zijnde houder van
preferente aandelen, respectievelijk zijn rechtverkrijgende(n), de overdracht, mits van alle
aandelen, volgens het bepaalde in deze statuten te bewerkstelligen.
Bestuur, raad van bestuur
Artikel 13.
1.
Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een raad van bestuur bestaande uit
twee of meer leden.
2.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een
bindende voordracht overeenkomstig artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek, op te maken door
de raad van commissarissen.
Het aantal leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde
vastgesteld door de raad van commissarissen.
3.
De raad van bestuur zal de raad van commissarissen onverwijld inlichten over een
vacature die zal of kan ontstaan bij de raad van bestuur.
De raad van commissarissen zal de mogelijkheid hebben om een bindende voordracht op
te maken voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur tot vijfenveertig (45)
dagen voorafgaand aan de algemene vergadering welke bijeen wordt geroepen voor een
dergelijke benoeming.
Maakt de raad van commissarissen geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende
voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming.
In dat geval kan het besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur door de
algemene vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen.
Onverminderd het hiervoor bepaalde kan de algemene vergadering aan een bindende
voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met twee derden
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7.

van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen.
Is dit het geval dan kan het besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur door
de algemene vergadering (anders dan de bindende voordracht) slechts worden genomen
met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar,
met dien verstande dat tenzij een lid van de raad van bestuur op een eerdere datum
aftreedt, zijn bestuursperiode eindigt na afloop van de algemene vergadering die gehouden
wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken.
Een lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd met inachtneming van de
voorgaande zin.
Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden geschorst of ontslagen.
Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur kan door de
algemene vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen.
Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen
worden geschorst.
Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren

8.

dan drie maanden tenzij tot ontslag is besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot
aan de effectieve datum van het ontslag.
De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur.

4.

5.

6.

Dit beleid wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de
algemene vergadering en wordt binnen de wettelijk gestelde periode opnieuw aan de
algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling. Een besluit tot vaststelling van dit
bezoldigingsbeleid wordt genomen met de in de wet bepaalde meerderheid van stemmen.
In het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur komen ten minste de in de wet
omschreven onderwerpen aan de orde.
De bezoldiging van ieder lid van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het
beleid, zoals vermeld in de vorige paragraaf, vastgesteld door de raad van
commissarissen.
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 de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden
voor toekenning of wijziging.
Functioneren van de raad van bestuur
Artikel 14.
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het
besturen van de vennootschap.
2.
De raad van bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
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3.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
In de vergaderingen van de raad van bestuur brengt ieder lid van de raad van bestuur één
stem uit.
Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
als hij of zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor
geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen
door de raad van commissarissen.

4.

De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk of op
reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde leden van
de raad van bestuur met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

5.

De raad van bestuur stelt een reglement vast, waarbij regels worden gegeven omtrent de
besluitvorming van de raad van bestuur.
Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
De raad van bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de raad
van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast.
De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
De raad van bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid,
functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van
volmacht, met zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door de raad van
bestuur te bepalen.
Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring
van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur
omtrent:
a.
de goedkeuring op grond van de blokkeringsregeling inzake de overdracht van de
preferente aandelen zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten;
b.
uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de
vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke
vennote is;
c.
aanvrage van notering of van intrekking van de notering van de onder b bedoelde
stukken in de prijscourant van enige beurs;
d.
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;
e.
het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het
bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met
toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappelijke in
het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of
verminderen van zulk een deelneming;

6.

7.

8.
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f.

investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het
geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met
toelichting;
g.
een voorstel tot wijziging van de statuten;
h.
een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
i.
een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 2.7
Burgerlijk Wetboek;
j.
aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
k.
beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van
de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een
kort tijdsbestek;
l.
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
m.
een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
n.
in alle gevallen waarbij de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een lid
van de raad van bestuur in privé.
9.
Onverminderd het hiervoor bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene
vergadering onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke
verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming,
waaronder in ieder geval:
a.
overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
b.
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een
dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als
volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende
betekenis is voor de vennootschap;
c.
het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter
waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans
met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt,
volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde
jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
10.
Het ontbreken van de goedkeuring van een besluit als bedoeld in de leden 8 en 9 van dit
artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en haar leden
niet aan.
Belet of ontstentenis van de leden van de raad van bestuur
Artikel 15.
Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur berust het
bestuur van de vennootschap bij de overblijvende leden van de raad van bestuur dan wel bij het
enig overgebleven lid van de raad van bestuur, onverminderd het recht van de raad van
commissarissen om een tijdelijk lid van de raad van bestuur aan te wijzen om het betreffende lid
van de raad van bestuur te vervangen.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur dan wel van het enig
overgebleven lid van de raad van bestuur berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een
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of meer door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen
personen.
Vertegenwoordiging
Artikel 16.
De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van de raad van bestuur,
gezamenlijk handelend.
Raad van commissarissen
Artikel 17.
1.
De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer
natuurlijke personen.
Indien de raad van commissarissen minder dan drie leden heeft zal de raad van
commissarissen zo spoedig mogelijk zorgdragen voor vervulling van de vacatures.
2.
Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het in lid 1
bepaalde vastgesteld door de raad van commissarissen.
3.
Leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering
voor een maximale periode van vier jaar per benoeming, met dien verstande dat tenzij een
lid van de raad van commissarissen op een eerdere datum aftreedt, zijn toezichtsperiode
eindigt na afloop van de algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn
laatste benoeming zijn verstreken.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Een lid van de raad van commissarissen kan worden herbenoemd met inachtneming van
de voorgaande zin.
De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op
te stellen rooster van aftreden.
Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil
défungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd verstreken is.
De bepalingen van artikel 13 lid 2, 3 en 5 van deze statuten zijn van overeenkomstige
toepassing op de benoeming, schorsing en ontslag van de commissarissen.
Een schorsing van commissarissen kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in
totaal niet langer duren dan drie maanden.
De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de raad van
bestuur van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en
de met haar verbonden onderneming.
De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de
vennootschap en de met deze verbonden onderneming.
Elk jaar stelt de raad van commissarissen een rapport op.
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 van de vennootschap en het recht alle waarden
van de vennootschap te controleren.
De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige
aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.
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10.
11.

12.

De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening
van zijn taak noodzakelijke gegevens.
De raad van bestuur informeert de raad van commissarissen ten minste één keer per jaar
schriftelijk over de hoofdlijnen van de te volgen strategie, de algemene en financiële
risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van
commissarissen.
Dit beleid wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de
algemene vergadering en wordt binnen de wettelijk gestelde periode opnieuw aan de
algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling. Een besluit tot vaststelling van dit
bezoldigingsbeleid wordt genomen met de in de wet bepaalde meerderheid van stemmen.

13.

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van
het in lid 12 bedoelde beleid vastgesteld door de algemene vergadering.
Functioneren van de raad van commissarissen
Artikel 18.
1.
De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter.
De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap.
De secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de raad van
commissarissen, benoemd en ontslagen door de raad van bestuur, na verkregen
goedkeuring door de raad van commissarissen.
2.
Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering
wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3.
Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een gedelegeerde commissaris
benoemen die belast is met het onderhouden van contact met de raad van bestuur over de
gang van zaken binnen de vennootschap.
4.
De raad van commissarissen kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van
de raad van commissarissen meer in het bijzonder zal zijn belast. Voorts kan de raad van
commissarissen vanuit zijn midden commissies instellen.
5.
De raad van commissarissen vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, de raad
van bestuur zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een
vergadering noodzakelijk is.
6.
De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
7.
Ieder lid van de raad van commissarissen brengt één stem uit.
8.
Een lid van de raad van commissarissen kan via de telefoon of via elektronisch
communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering van de raad van commissarissen.
In alle gevallen zal een dergelijk lid worden beschouwd als aanwezig bij de vergadering in
persoon.
De raad van commissarissen kan telefonisch of via elektronisch communicatiemiddel
vergaderen, mits alle deelnemende leden van de raad van commissarissen aan een
dergelijke vergadering elkaar te allen tijde kunnen horen.
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9.

10.

Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen
vertegenwoordigen.
Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen
overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde
optreden.
De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit
schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle

stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
11.
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij of zij een
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit
van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
de algemene vergadering.
12.
Indien door de algemene vergadering of door de raad van bestuur is verzocht om een
bewijs dat een bepaald besluit is genomen door de raad van commissarissen is de
handtekening van de voorzitter dan wel van de gedelegeerde commissaris toereikend.
13.
De raad van commissarissen stelt een reglement vast aangaande de wijze van vergaderen
en besluitvorming van de raad van commissarissen.
14.
Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van commissarissen,
is de overblijvende commissaris of zijn de overblijvende commissarissen tijdelijk met het
toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om een
tijdelijke commissaris aan te wijzen om de betreffende commissaris(sen) te vervangen.
15.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen dan wel
van het enig overgebleven lid van de raad van commissarissen, zal de raad van bestuur zo
spoedig mogelijk de nodige maatregelen nemen om een voorziening te treffen,
onverminderd het recht van de algemene vergadering om een of meer tijdelijke
commissarissen te benoemen om de betreffende commissarissen te vervangen. De
aangewezen persoon of personen, zullen de nodige maatregelen nemen om een
definitieve voorziening te treffen.
Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag
Artikel 19.
1.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2.
Binnen de wettelijk vastgestelde periode wordt door de raad van bestuur een jaarrekening
opgemaakt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en raad van
commissarissen.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van
reden melding gemaakt.
3.

De raad van bestuur stelt binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op.
Door de algemene vergadering zal opdracht worden verleend aan een deskundige of
organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde
de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag te
onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. De raad
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van commissarissen doet een voordracht voor de opdrachtverlening aan een deskundige
of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de
4.

raad van commissarissen daartoe bevoegd.
De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de
overige gegevens vereist op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek vanaf de dag
der oproeping tot de algemene vergadering ter inzage liggen voor alle
vergadergerechtigden.
De vergadergerechtigden kunnen kosteloos een afschrift verkrijgen van alle hiervoor
genoemde stukken.
Indien de hiervoor genoemde stukken worden gewijzigd, geldt het hiervoor vermelde ook
voor de gewijzigde stukken.

5.
6.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis
heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige, bedoeld in lid 3 van dit artikel,
tenzij, tezamen met de overige te verstrekken informatie als genoemd in artikel 2:392
Burgerlijk Wetboek, een geldige reden waarom die verklaring ontbreekt wordt
medegedeeld. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is
geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om, in verband
met de jaarrekening en hetgeen daaromtrent in de algemene vergadering is medegedeeld,
decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur en aan de

leden van de raad van commissarissen voor het toezicht daarop in het afgelopen boekjaar.
Winstverdeling
Artikel 20.
1.
De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover haar
eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het
kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2.
Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is.
3.
De raad van bestuur bepaalt welk gedeelte van de winst die na toepassing van lid 2 wordt
gereserveerd.
4.
Uit de winst, zoals blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, en voor zover niet gereserveerd
op grond van het in lid 3 bepaalde wordt:

allereerst op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan een
percentage van het op die aandelen gestorte bedrag, welk percentage gelijk is aan
het twaalfmaands EURIBOR-tarief, zoals gepubliceerd door de beheerder van
EURIBOR, het in België gevestigde European Money Markets Institute (EMMI), of
diens rechtsopvolger(s), of bij het ontbreken van EURIBOR als rentegrondslag, een
andere rentegrondslag die formeel is vastgesteld, aangewezen, of aanbevolen als
vervanging van EURIBOR door (i) de Europese Centrale Bank, of andere
toezichthoudende autoriteit, of bij het ontbreken daarvan (ii) EMMI voornoemd,
gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit gold, gedurende het boekjaar waarover
de uitkering geschiedt, verhoogd met een door de raad van bestuur onder
goedkeuring van de raad van commissarissen, per de datum van de eerste uitgifte
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van preferente aandelen, vast te stellen markconforme opslag gelegen tussen
honderd vijftig (150) basispunten en vijfhonderd (500) basispunten.
Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de in de eerste zin bedoelde
uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de
reserves. Indien preferente aandelen met terugbetaling worden ingetrokken zal op
de dag van de intrekking op de preferente aandelen een bedrag worden uitgekeerd,
welk bedrag, voor zover mogelijk, zal worden berekend overeenkomstig het hiervoor
in dit lid bepaalde en met betrekking tot het lopende boekjaar, berekend naar
tijdsbelang over de periode vanaf de eerste dag van het laatste volledig verstreken
boekjaar waarover voor het laatst op deze aandelen is uitbetaald, of bij uitgifte na de
hiervoor bedoelde datum, op de dag van uitgifte tot de dag van terugbetaling,
onverminderd het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
Indien in enig boekjaar de winst dan wel de uitkeerbare reserves niet toereikend is
dan wel zijn om de hiervoor bedoelde uitkeringen te doen, vindt in de daarop
volgende boekjaren het hierboven bepaalde van toepassing totdat het tekort is


5.

6.

ingehaald;
vervolgens staat het gedeelte van de winst dat resteert na toepassing van het
hierboven vermelde ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend of een tussentijdse
uitkering uit de reserves voor zover aan de vereisten vermeld in het eerste lid is voldaan
blijkens een (tussentijdse)vermogensopstelling, opgesteld overeenkomstig het in de wet
bepaalde.
De raad van bestuur kan besluiten dat een uitkering op aandelen zoals bedoeld in lid 4 en
lid 5, geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap. Het
daartoe strekkend besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van
commissarissen.

7.

De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd
door de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten
laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
8.
De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf
jaren te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van betaalbaarstelling.
9.
Indien een besluit is genomen tot uitkering op aandelen, zal de vennootschap de uitkering
doen aan degene op wiens naam het aandeel is geregistreerd op de datum te bepalen
door de raad van bestuur overeenkomstig de toepasselijke relevante wet- en regelgeving
op de vennootschap. De raad van bestuur zal bepalen vanaf welke datum een uitkering
betaalbaar is aan degenen bedoeld in de voorgaande zin.
Algemene vergaderingen
Artikel 21.
1.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering
gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:

de behandeling van het bestuursverslag;



de vaststelling van de jaarrekening;
decharge van de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van
commissarissen;
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eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van
bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 21.
2.
De algemene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, Den Haag, Utrecht,
Hoofddorp, Haarlemmersmeer (Schiphol) of Amsterdam.
3.
Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders en personen met stemen/of vergaderrechten vinden plaats op de wijze als voorgeschreven door de op de
vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin
vermelde termijnen.
4.
Personen die niet in het aandeelhoudersregister zijn ingeschreven en die
vergadergerechtigd zijn met betrekking tot aandelen op naam, worden opgeroepen door
een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de algemene
vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
Indien een in het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon die vergadergerechtigd is
met betrekking tot een aandeel op naam hiermee instemt, kan hij in afwijking van het in het
voorgaande lid bepaalde, worden opgeroepen door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de
vennootschap bekend is gemaakt.
5.
Algemene vergaderingen worden opgeroepen door de raad van commissarissen of door de
raad van bestuur.
6.
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur
of de raad van commissarissen zulks nodig acht of vergadergerechtigden, die ten minste
één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schriftelijk met
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur en/of de
raad van commissarissen verzoeken.
7.
Indien aandeelhouders, ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigende, aan de raad van bestuur hebben verzocht een vergadering bijeen te
roepen en niet binnen dertig dagen daarna een vergadering is bijeengeroepen, dan zijn de
verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
8.
Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders
van aandelen die daartoe krachtens de wet gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de
oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet
later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
Handelswijze voor de algemene vergadering
Artikel 22.
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van
commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad;
bij afwezigheid van beiden, wijst de raad van commissarissen een voorzitter aan. Als er
geen leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig zijn wijst de
algemene vergadering een voorzitter aan.
2.

Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de vennootschap en
ten blijke daarvan door hen getekend.
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3.

4.

5.

Ieder lid van de raad van bestuur of de voorzitter van de algemene vergadering kan
bepalen dat van het verhandelde op kosten van de vennootschap een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt.
De voorzitter beslist omtrent geschillen inzake het stemmen, de toegang tot de vergadering
en de algemene gang van zaken tijdens een vergadering voor zover hierin niet is voorzien
bij de wet of bij deze statuten.
Een door de voorzitter van de raad van commissarissen en de secretaris ondertekende
schriftelijke bevestiging dat de algemene vergadering een besluit heeft genomen, geldt als
bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden. Besluiten die genomen zijn op een
bepaalde algemene vergadering kunnen ook worden aangetoond door een door de
voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering getekende verklaring.

Vergaderrechten, toegang
Artikel 23.
1.
Iedere houder van aandelen die niet behoren tot een verzameldepot of girodepot, iedere
deelgenoot alsmede iedere andere stem- en/of vergadergerechtigde, is bevoegd, hetzij in
persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde (waaronder begrepen een volmacht
leesbaar en reproduceerbaar via elektronische middelen), de algemene vergadering bij te
wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het stemrecht aan hem toekomt, het
2.

stemrecht uit te oefenen.
Voor zover wettelijk vereist, zijn ten aanzien van een bepaalde algemene vergadering
vergadergerechtigden en stemgerechtigden personen die op de wettelijk voorgeschreven
registratiedatum vergaderrechten respectievelijk stemrecht hebben en als zodanig zijn
ingeschreven in een daarvoor aangewezen register door de raad van bestuur, ongeacht
wie vergaderrechten respectievelijk stemrecht zou hebben gehad indien er geen
registratiedatum van toepassing zou zijn. In de oproeping voor de vergadering wordt de
registratiedatum vermeld en de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen
registreren en gebruik kunnen maken van hun rechten.

3.

Als een persoon het vergaderrecht of het stemrecht in een algemene vergadering wil
uitoefenen in persoon of via een schriftelijk gevolmachtigde, dan moet die persoon de
vennootschap uiterlijk op de in de oproeping tot de algemene vergadering genoemde dag
en plaats schriftelijk in kennis stellen van zijn of haar voornemen daartoe. In de
kennisgeving moet de naam van de persoon worden vermeld en het aantal aandelen dat
hij of zij of de gevolmachtigde in de algemene vergadering zal vertegenwoordigen. Aan het
schriftelijkheidsvereiste van een volmacht wordt voldaan wanneer de volmacht elektronisch
is vastgelegd.

4.

De raad van bestuur kan besluiten dat vergader- en stemgerechtigden hun stem
elektronisch of per post kunnen uitbrengen, op een wijze als te bepalen door de raad van
bestuur. De raad van bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen
worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan de registratiedatum, voor
zover van toepassing. De aldus uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen
die ter vergadering worden uitgebracht.
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5.

De raad van bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch
communicatiemiddel kennis genomen kan worden van het verhandelde in de algemene
vergadering.

6.

De raad van bestuur kan beslissen dat iedere vergadergerechtigde en iedere
stemgerechtigde, hetzij in persoon, hetzij via schriftelijke gevolmachtigde, de in het eerste
lid bedoelde rechten kan uitoefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, op voorwaarde dat die persoon via hetzelfde elektronische middel
kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks van het verhandelde in de algemene
vergadering kennis kan nemen en, als dat van toepassing is, zijn of haar stem kan
uitbrengen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat een
hiervoor bedoelde gerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen
aan de beraadslaging.

7.

De raad van bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.
De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur hebben

als zodanig toegang tot de algemene vergadering. In deze vergaderingen hebben zij een
raadgevende stem.
Stemming
Artikel 24.
1.
Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige
stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
2.
De algemene vergadering neemt alle besluiten met volstrekte meerderheid van de

3.

uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal, tenzij de
wet of de statuten anders bepalen.
De voorzitter kan de wijze van stemming in de algemene vergadering bepalen met
inachtneming van de uitgebrachte stemmen voorafgaande aan de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 23 lid 4, voor zover van toepassing.
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een stemgerechtigde verlangen dat
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht, uitgezonderd de uitgebrachte stemmen
voorafgaande aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 lid 4, voor zover
van toepassing.

Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
Vergaderingen van houders van preferente aandelen
Artikel 25.
Een vergadering van houders van preferente aandelen wordt zo dikwijls de raad van bestuur, de
raad van commissarissen of een of meer houders van preferente aandelen, tenminste veertig
procent (40%) van de geplaatste preferente aandelen vertegenwoordigende, dit nodig acht. De
oproeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het in het
aandeelhoudersregister opgenomen adres.
Voor het overige zijn de artikelen 21 tot en met 24 van overeenkomstige toepassing behoudens
dat (i) de oproeping niet later dan op de achtste dag voor een vergadering geschiedt en (ii) de
bepalingen inzake het voorzitterschap en artikel 23 lid 7 niet van toepassing zijn.
Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing, ontbinding
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Artikel 26.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2:331 en 2:334 ff Burgerlijk Wetboek, kan een besluit
tot wijziging van de statuten, tot ontbinding der vennootschap of tot juridische fusie of
juridische splitsing als bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek slechts worden genomen op
voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen
overeenkomstig artikel 14 van deze statuten.
2.
Het volledige voorstel ligt vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering tot de
afloop daarvan ten kantore van de vennootschap voor vergadergerechtigden ter inzage; de
afschriften van dit voorstel worden kosteloos voor vergadergerechtigden verkrijgbaar
gesteld.
3.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap zijn de leden van de raad van bestuur belast
met de vereffening tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars heeft
aangewezen.
4.
Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en
de kosten van de vereffening wordt als volgt verdeeld:
a.
allereerst wordt aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd het op die
aandelen nominaal gestorte bedrag, vermeerderd met (i) het op grond van artikel 20
lid 4 te weinig uitgekeerde dividend en (ii) met een bedrag gelijk aan het in artikel 20
lid 4 bedoelde percentage over het verplicht gestorte bedrag op de preferente
aandelen, berekend over de periode, die aanvangt op de eerste dag na het laatste
volledig verstreken boekjaar voorafgaande aan de ontbinding en die eindigt op de
dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op preferente aandelen, met dien
verstande dat alle dividenden en/of andere uitkeringen die over deze periode op de
preferente aandelen zijn betaald, in mindering komen op de uitkering ingevolge dit
onderdeel;
b.

het restant wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen in evenredigheid
met het aantal gewone aandelen dat ieder van hen bezit.
5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van
kracht.
Besluitvorming buiten vergadering
Artikel 27.
Besluitvorming door aandeelhouders kan, nadat de leden van de raad van bestuur en de raad
van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere
wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde aandeelhouders
zich schriftelijk (waaronder begrepen op reproduceerbare wijze langs elektronische weg) met
algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard.
Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien er vruchtgebruikers met stemrecht
zijn.

