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AKTE HOUDENDE OPRICHTING BELEEF DEMENTIE B.V.
Op drie juni tweeduizend twintig (3-6-zozo)verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris--

te Ernonoven;----------mevrouw C[audia Johanna Antonia Ketders, geboren te Vatkenswaard op eenentwintig februari negentienhonderdvierentachtig Þt-oz-t984), werkzaam bl1 HELDER,/ notarissen 8.V., een
besloten vennootschap met beperkte aanspraket¡kheid, met zetel te Eindhoven, adres:
Fetlenoord 3zo,56nZE Eindhoven, ingeschreven in het handetsregister onder nummer
7oo74348, te dezen handelend aLs schriftel.ijk gevotmachtigde van en a[s zodanig
vertegenwoordigd:
1, heer Jan Rietsema, geboren te Zwotte op zesentwintig oktober
negentienhonderdvierenzestig (26-10-1964), wonende Vil.l.apark 18, 5667 HIV Gel.drop,---gemeente Geldrop-Mierto, houder van een Nedertands r¡bewtjs met nummer: ----------5595513243, gel.dig tot zeventien januari tweeduizend negenentwintig (r7-or-2o29), ------

z.

gehuwo; en---------Jonkheer Maarten lman Beelaerts van Blokland, geboren te Kopenhagen, Denemarken op drieèntwintig juni negentienhonderdachtenv¡ftig (23-o6-1958), wonende
Scherpenzeetseweg 47, 3gSO KB Leersum, gemeente Utrechtse Heuvetrug, houder van -een NederLands rijbewijs met nummer'.5820677g35, geLdig tot drie oktober tweeduizendzevenentwintig (o3-ro-zoz7), gehuwd

hierna tezamen ook te noemen: de'Oprichters'
De comparant, handelend aLs gemeld, verktaarde hierbij namens de Oprichters een besloten

----

vennootschap met beperkte aansprakel.ijkheid op te richten, die wordt geregeerd door de

vo[genoe:-Statuten,
Artikel. r. Definities en

1.7

ln deze Statuten hebben de votgende begrippen de votgende

--

betekenis:

"Aanbieder" heeft de betekenis daaraan ioegekend in Artikel r5.z:
"Aandeel" betekent een aandeeL in het kapitaal van de Vennootschap;
"Aandeelhouder" betekent een houder van een of meer Aandelen;
"Accountant" betekent een accountant als bedoel.d in artikel z:¡93 Lid I van het BurgerLijk
Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken:--------"Algemene Vergadering" betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd
door de Vergadergerechtigden, dan wel een bijeenkomst van Vergadergerechtigden; ---"Bestuur" betekent het bestuur van de Vennootschap;
*Bestuurder"
betekent een bestuurder van de Vennootschap;
'Bestuursverslag" betekent het bestuursverstag bedoeld in artikeL 2:391 van het ---------Burgert¡k Wetboek;--

"Dochtermaatschappij' betekent een dochtermaatschappij als bedoel.d in artikeL z:z4a
van het BurgerL¡k lVetboek:
'Gegadigden" heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel. r5,9:
-lmpact
Reserve' heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel35,1--------"Jaarrekening' betekent de jaarrekening bedoeld in artikel. z:36t van het Burgerl.ijk ----
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Wetboek;
'Statuten" betekent deze
"Vennootschap- betekent de bestoten vennootschap met beperkte aansprake[ijkheid die
wordt geregeerd door deze Statuten;
"Vergadergerechtigde- betekent een persoon aan wie het Vergaderrecht toekomt;-----"Vergaderrecht" betekent het recht om de Atgemene Vergadering bij te wonen en daarin
het woord te voeren
'Vruchtgebruiker' betekent een houder van een recht van vruchtgebruik op een of meer
Aanoeren;--

-Zeggenschap'

betekent, met betrekking tot een rechtspersoon:
het rechtstreeks of middel.l.ijk, a[ dan niet krachtens overeenkomst met andere
stemgerechtigden, kunnen uitoefenen van meer dan de hetft van de stemrechten in de -atgemene vergadering van de rechtspersoon, dan wel een daarmee vergetijkbaar orgaan
van de rechtspersoon;
7,2 ln deze Statuten zijn verwijzingen naar Artiketen verwijzingen naar artikelen van deze ----Statuten, tenzij anders aan gegeven.
Artíkel z. Naam en zetel
2,7 De Vennootschap is genaamd: Beleef Dementie B.V
2,2 De Vennootschap heeft haar zetel te Gel.drop, gemeente Getdrop-Mierto.----------

Artikel,3, Doe[-----

3.1

De Vennootschap heeft ten doel. het ondersteunen van professionats, mantelzorgers en

anderen, die te maken hebben met zorg voor mensen met dementie. De vennootschap
tracht dit doelte bereiken door:-------

a)
b)

3.2

het inzetten van ervaringsleren en het aanbieden van simulatietrainingen,
het door-ontwikkelen, exptoiteren en in stand houden en uitbouwen van trainingsen begeteidingsprogramma's, die erop gericht zijn om het inzicht in dementie te vergroten bij professionats, manteÞorgers en anderen, die te maken hebben met
zorg voor mensen met dementie.---------c) het aangaan van samenwerkingen met organisaties / instanties, gericht op het--vergroten van het bewustzijn over dementie,
d) het aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over
reg istergoederen, ------e) het verrichten van atte verdere hande[ingen, die met het vorenstaande in de-----ruimste zin verband houden of daartoe bevorderl¡k kan ziln
Om haar continuiteit te waarborgen en in siaat te z¡n financiering aan te trekken om ---groei en daarmee maximate impact te reatiseren streeft de vennootschap een
winstgevende financiele operatie na. De vennootschap zaI aan haar financiete belangen
voorrang geven waar noodzakeLijk en aan maatschappel.ijke belangen voorrang geven waar mogelrjk. Hierbij wordt vooropgesteLd dat de vennootschap ernaar streeft geen --activiteiten te ontptooien die strijdig zijn met haar maatschappeL¡ke missie en het
streven naar positieve impact op de maatschapp¡.

Artikel ¿, Missie--4.t De Vennootschap heeft ats missie om bij het verwezenl.¡ken van haar doe[ een
verbetering van de kwal.iteit van de zorg voor mensen met dementie en het vergroten -van het maatschappelijk begrip voor dementie na te streven, door het ondersteunen van
professionats, manteÞorgers en anderen, die te maken hebben met zorg voor mensen met dementie. Dit a[tes gericht op het verbeteren van de kwaLiteit van leven van de -----
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4.2
4.3
4.4
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patienten. Het Bestuur stett een stakeholderbeleíd vast, waarin wordt opgenomen wie-de stakeholders van de Vennootschap zijn en hoe de Vennootschap deze op passende
wijze bij het verwezenl¡ken van haar doel en missie betrekt. Voor de geldigheid van een
bestuit tot vaststetling of wijziging van het stakehoLderbeLeid is de goedkeuring van de A[gemene Vergadering vereist.
De Atgemene Vergadering steLt een bezoldigingsbeteid vast voor Bestuurders
werknemers en andere functionarissen, dat in dienst staat van het doel en de missie van
de Vennootschap.----De Atgemene Vergadering stel.t een dividendbeleid vast dat in dienst staat van het doeL
en de missie van de Vennootschap.--------Het Bestuur stett een jaarptan vast ter verwezenL¡king van het doel en de missie van de
Vennootschap. Voor de geldigheid van een bes[uit tot vaststetling of wijziging van het -jaarp[an is de goedkeuring van de Atgemene Vergadering vereist.
Onverminderd het bepaatde in de wet, bevat het Bestuursverstag in ieder geval een ---beschrjjving van de maatschappetijke impact van de Vennootschap en de manier------waarop deze gemeten is, de werking van het stakehotderbel.eid, de werking van het ---bezoLdigingsbeteid en de werking van het dividendbeleid. De Vennootschap pl.aatst het
Bestuursverslag en de Jaarrekening op haar website

Artikel5. Kapitaat en Aandelen
5.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeetd in een of meer Aandelen met een
nominaaI bedrag van v¡f euro (€ 5,oo) el.k,
S.z DeAandeten luiden op naam enzijndoorlopend genummerdvanafl.
5.3 Aandeetbewijzen worden niet uitgegeven
5.4 Ten minste één Aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor -----rekening van de Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen.

Artikel6. Uitgifte van Aandelen en voorkeursrecht bij uitgifte van Aandelen
6.r De Vennootschap kan slechts Aandelen uitgeven ingevotge een bestuit van de---------Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe ----overdragen aan het Bestuur en kan deze overdracht herroepen
6.2 B¡ het bestuit tot uitgifte van Aandeten worden de koers en de verdere voorwaarden --van uitgifte vastgesteld.
63
De Artikelen 6,r en 6.e zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten
tot het nemen van Aandelen, maar z¡n niei van toepassing op het uitgeven van---------Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van -------

6.q
6.S

6.6
6.7

Aande[en uitoefent,
Voor de uitgifte van Aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een -notaris met ptaats van vestiging in Nedertand verteden akte waarb¡ de betrokkenen ---part¡ z¡n.
B¡ uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeethouder een voorkeursrecht naar
evenredigheid van het gezamenlijke nominate bedrag van zijn Aandeten, onverminderd
artikel zzo6a lid r tweede zin van het Burgerl.¡k Wetboek. lndien een Aandeethouder zijn
voorkeursrecht niet of niet voLLedig uitoefent, hebben de overige Aandeelhouders op--gel.ijke wijze een voorkeursrecht op de daardoor vr¡valtende Aandeten
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enke[e uitgifte, worden beperkt of uitgestoten
b¡ besLuit van de Atgemene Vergadering
De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het t¡dvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in een schriftetijke mededeling aan atle Aandeelhouders aan -
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het door hen opgegeven adres. Aan de eis van schrifteL¡kheid van de mededeLing wordt
voldaan indien de mededeting etektronisch is vastgeLegd.
6.8 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de--dag van de verzending van de aankondiging
6.9 Het voorkeursrecht is niet afzonderl.ijk overdraagbaar
6.10 De Artikelen 6.S tot en met 6.9 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van
rechten tot het nemen van Aandeten. Aandeethouders hebben geen voorkeursrecht op
Aandeten die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht-tot het nemen van Aandelen uitoefent.
Artikel7. Storting op Aandelen
7.r B1j het nemen van Aandelen moet daarop het geheLe nomina[e bedrag worden gestort.--7.2 Storting moet in getd geschieden, voor zover niet een andere inbreng is------------

overeengekomen

7.3

Storting in een andere geLdeenheid dan die waarin het nominate bedrag van de--------Aande[en Luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.------Artikel, S. Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap
8.r Het Bestuur besList over de verkr¡jging van Aandelen door de Vennootschap,
onverminderd Artikel.5,4 De Vennootschap mag slechts volgestorte Aandelen

verkr¡gen

8.2

8.3
8.4

Vennootschap mag, behatve om niet, geen volgestorte Aandeten verkr¡gen indien het-eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kteiner is dan de lmpact Reserve en de reserves die krachtens de wei moeten worden aangehouden of indien het-------Bestuur weet of redeL¡kerw¡s behoort te voorzien dat de Vennootschap na de
verkr¡ging niet zal kunnen bl.ijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schutden.
Voor de geLdigheid van de verkr¡ging van Aandelen door de Vennootschap is de-------goedkeuring van de Atgemene Vergadering verei
De Artikelen 8.r tot en met 8.3 getden niet voor Aandeten die de Vennootschap onder -aLgemene titeL verkr¡gt

8.5
8.6

lndien certificaten van Aandelen zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van
de ArtikeLen 8.r tot en met 8,4 met Aandelen gel.tjkgestel.d.
Op het vervreemden van Aandeten door de Vennootschap is Artikel 6 van
overeenkomstrge toepassi ng.

-

Artiket g. Kapitaatvermindering
9.1 De A[gemene Vergadering kan besl.uiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal -door intrekking van Aandelen of door het nomina[e bedrag van Aandelen b¡
statutenwijziging te verminderen. ln dii bestuit moeten de Aandelen lraarop het bestuitbetrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het bestuit zijn-------geregel.d.

g.z
9.3
9.4

Een bestuit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zeLf ----houdt of waarvan z¡ de certificaten houdt, ln andere gevatlen kan stechts tot intrekking -

worden bestoten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.-----Vermindering van het nominale bedrag van Aandeten zonder terugbetaling moet naar-evenredigheid op al.l.e AandeLen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag -worden afgeweken met instemming van al.[e betrokken Aandeethouders,
Een terugbetal.ing die geschiedt ter uitvoering van een besLuit tot vermindering van hetnominate bedrag van de Aandeten moet naar evenredigheid op aLl.e Aandelen
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geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met---------instemming van alte betrokken Aandeethouders.
9.5 De oproeping tot een vergadering waarin een in dit Artikel.9 genoemd besluit wordt---genomen, vermeldt het doel. van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. De
Artikel.en 37.3 en Zl.+ziin van overeenkomstige toepassing.
9.6 Op een besLuit tot vermindering van het gepl.aatste kapitaaL met terugbetating op
Aandelen is Artikel.36.z van overeenkomstige toepassing. Terugbetal.ing op Aandelen is
stechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de lmpact Reserve en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden
Artikel ro, Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen
1o.1 Op Aandeten kan vruchtgebruik worden gevestigd. De AandeeLhouder heeft het -------stemrecht op de Aandeten waarop een vruchtgebruik is gevestigd. ln afwijking van de-vorige zin komt het stemrecht toe aan de Vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van
het vruchtgebruik is bepaaLd of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de ----Vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowe[ deze bepa[ing ats - bij overdracht van
het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene
Vergadering. Op de in de vorige zin bedoeLde overeenkomst z¡n de ArtikeLen 14.1, en t4.2
van overeen komstrge toepassing.to.z De Aandeethouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de -------Vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zljn toegekend
aan de houders van certificaten van aande[en waaraan vergaderrecht is verbonden, ---10 3 De Vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet z¡n
toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is----verbonden.
ro.4 Op Aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd,
Artikel rr. Certificaten van Aandelen
Aan certificaten van Aande[en kan Vergaderrecht worden verbonden. Het verbinden en -------ontnemen van Vergaderrecht aan certificaten van Aandeten geschiedt door de Algemene ----Vergadering
Artikel rz, Register van aandeelhouders--rz.r Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van at[e Aandeethouders
worden opgenomen, met vermetding van het aantal door hen gehouden Aandelen, de datum waarop z¡ de Aandeten hebben verkregen, de datum van erkenning of
betekening, atsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. ln het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van Vruchtgebruikers, met vermetding van de datum waarop zij het recht van vruchtgebruik hebben verkregen, de datum van ----erkenning of betekening, alsmede met vermetding wetke aan de Aandeten verbonden rechten hun toekomen. ln het register worden ten stotte opgenomen de namen en ----adressen van de houders van certificaten van Aandeten waaraan Vergaderrecht is -----verbonden, met vermelding van het aantaI door hen gehouden certificaten van --------Aandelen, de datum lraarop zij de certificaten van Aandeten hebben verkregen, de----datum waarop het Vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van ---

rz,z
r2.3

erkenning of betekening
ledere Aandeethouder. Vruchtgebruiker en houder van certificaten van Aandelen
waaraan vergaderrecht is verbonden, verschaft aan het Bestuur tijdig de nodige
gegevens.
Het register wordt regelmatig bijgehouden
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Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeethouder, een Vruchtgebruiker en --een houder van certificaten van Aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden om niet
een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een AandeeL dan we[-----certificaat van een Aandeet. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik, dan-----vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht, de rechien die door de wet zijn----------toegekend aan de houders van certificaten van aandeten waaraan vergaderrecht is----verbonden en het Vergaderrecht, toekomen,
Het Bestuur Legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de
Aandeelhouders, de Vruchtgebruikers aan wie het Vergaderrecht toekomt en de ------houders van certificaten van Aandeten waaraan Vergaderrecht is verbonden.

Artikel. 13. Gemeenschap
lndien Aandeten of certificaten van Aandeten waaraan Vergaderrecht is verbonden tot een ---gemeenschap - daaronder niet begrepen een huwet¡ksgemeenschap of een gemeenschap -van een geregistreerd partnerschap - behoren, kunnen de gezament¡jke deeLgenoten zich----slechts door een door hen daartoe schriftelijk aangewezen persoon tegenover de
Vennootschap doen vertegenwoordigen. lndien de gemeenschap Aandeten omvat, kunnen de
gezamentijke deetgenoten, mits eenstemmig, bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een
deefgenoot dai vertangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig z¡n aanwljzing zaL-----worden uitgebracht ats overeenkomt met het gedee[ie waarvoor hij in de gemeenschap is----gerechtigd. Aan de eis van schrifiel.ijkheid van de aanwijzing wordt votdaan indien de aanw¡zing
etektronisch is vastgelegd
Artikel. r4. Levering van Aandelen
r4.r Voor de Levering van Aandelen of van een vruchtgebruik op Aandelen, dan wel de-----vestiging of afstand van een vruchtgebruik op Aandeten, is vereist een daartoe---------bestemde ten overstaan van een notaris met ptaats van vestiging in Nederland verleden
akte waarb[j de betrokkenen part¡ zjjn
r4.z Behoudens in het gevaI dat de Vennootschap zelf b¡ de rechtshandeling partij is,
kunnen de aan de Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat z¡ derechtshandeting heeft erkend, of de akte aan haar is betekend, dan wel deze eigener--beweging heeft erkend door inschr¡ving in het aandeethoudersregister, at[es--overeenkomstig de artikelen z:rg6a en 2:196b van het Burgerlijk Vletboek.
r4.3 ArtikeL r4.zisvan overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een-certificaat van een Aandee[ waaraan Vergaderrecht is verbonden, voor zover daarvan in
artikel z:rg6c van het Burgerl.ijk Vletboek niet is afgeweken
Artikel. r5. Beperkingen omtrent de overdraagbaarheid van Aandelen
15,1 Overdracht van Aandelen - daaronder niet begrepen overdracht van Aandeten door de
Vennootschap - kan stechts geschieden met inachtnemrng van de Artikelen r5.z tot en met 15.16, tenzij atle andere Aandeelhouders dan de Aandeelhouder die zijn AandelenwiI overdragen schrifteL¡k hebben verk[aard hun toestemming tot de overdracht te ----vertenen en de overdracht geschiedt binnen drie maanden nadat de andere-Aandeethouders zodanige verk[aring hebben afgeLegd.--r5.z De Aandeethouder die een of meer Aandeten wiI overdragen (de "Aanbieder'), moet --deze eerst aanbieden aan de andere Aandeethouders, die alsdan een voorkeursrecht tot
koop hebben naar evenredigheid van het aantal Aandeten dat ten tijde van de----------aanbieding door ieder van hen wordt gehouden
15.3 De Aanbieder biedt de Aandelen die hij wil overdragen aan door middel van een daartoe
strekkende mededeting aan het Bestuur. ln die mededel.ing vermeldt de Aanbieder het-
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r5.4

15,5

15.6

75.7

15,8

159

15.10

aantal Aandeten dat hij wiI overdragen en de aanduiding van die Aandelen en de naamen het adres van degene aan wie hij wil overdragen,
Binnen vijftien dagen na de in Artikel $.3 bedoel.de mededeting deeLt het Bestuur het -aanbod aan de andere Aandeelhouders mede, ln die mededeling vermeldt het Bestuur
de naam van de Aanbieder, het aantal Aandeten dat de Aanbieder wiL overdragen en de
aanduiding van die Aandeten en de naam en het adres van degene aan wie de---------Aanbieder wi I overdragen. ---------De prijs van de Aandeten wordt vastgestetd door de Aanbieder en de
Aandeelhouders in onderting overteg of door een of meer door de Aanbieder en de ---andere Aandeethouders gezamentijk aan te wijzen onafhankeL¡ke deskundigen. lndien de prijs door de Aanbieder en de andere Aandeethouders in onderling overleg wordt--vastgesietd, delen zij zo spoedig mogeL¡jk de door hen vastgestetde prijs aan het-------Bestuur meoe,----lndien de Aanbieder en de andere Aandeethouders niet binnen v¡ftien dagen na de in -Artikel:.5,¿ bedoel"de mededeling omtrent de vaststetling van de prljs of de aanwijzing---van een of meer onafhanketijke deskundigen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgestetd door een of meer onafhankel.¡ke deskundigen die de voorzitter van de
Nedertandse Beroepsorganisatie van Accountants daartoe op verzoek van de meest -----

gerede part¡ aanw¡st,-----------De deskundigen z¡n gerechtigd tot inzage van alte boeken, bescheiden en andere -----gegevensdragers van de Vennootschap, Het Bestuur verschaft hen atle gevraagde----inlichtingen. De deskundigen stet[en de pr¡s, die gel.ijk zaLziin aan de waarde van de ---aangeboden Aandelen, op voor atle betrokkenen bindende w¡ze vast. De deskundigendelen zo spoedig mogel.ijk de door hen vastgestel.de pr¡s aan het Bestuur mede.-------lndien de pr¡s van de Aandelen door een of meer deskundigen wordt vastgestetd, deel.t
het Bestuur de door de deskundigen vastgesteLde prijs binnen v¡ftien dagen na de in--ArtikeL 15.7 bedoel.de mededeling aan de Aanbieder en de andere Aandeethouders-----

mede,-----Binnen v¡ftien dagen na de in ArtikeL r5.5 bedoel.de mededeting, dan we[ de in ArtikeL--r5,8 bedoelde mededeting, doet ieder van de Aandeethouders die hun voorkeursrecht wi[[en uitoefenen (de'Gegadigden"), daarvan mededeling aan het Bestuur, onder------vermetding van het aantal Aandeten dat de Aandeethouder wiL kopen; b¡ gebreke -----daarvan vervalt zijn voorkeursrecht. De Vennootschap zelf kan, indien z¡ een of meer --Aandeten houdt, slechts met instemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden. --Aandeethouders die niet t¡'dig hebben medegedeeLd hun voorkeursrecht te wilten-----uitoefenen, worden niet langer aLs Gegadigde aangemerkt.---------lndien er voor alte aangeboden Aandelen gegadigden zijn, wijst het Bestuur de---------aangeboden Aandeten aan de Gegadigden toe.lndien Aandeethouders hun--voorkeursrecht hebben uitgeoefend ten aanzien van meer Aandeten dan zijn ----aangeboden, zuLten de aangeboden Aandelen door het Bestuur tussen hen worden ---verdeetd naar evenredigheid van het aantal Aandeten dat ten t¡de van de aanbieding -door ieder van hen werd gehouden, met dien verstande dat aan geen Gegadigde meer
Aandeten kunnen worden toegewezen dan het aantal ten aanzien waarvan hij zijn------voorkeursrecht heeft uitgeoefend. Voor zover een dergetijke verdeting niet mogetijk is, zaL de toewijzing geschieden bij Loting. Het Bestuur stelt het systeem van de toewrjzing b¡ Loting en de wijze waarop de Loting zal geschieden op voor atte betrokkenen --------bindende wijze vast. Binnen vijftien dagen na het verstrijken van de in Artikel 15.9--------
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bedoetde term¡n deelt het Bestuur aan de Aanbieder en de Gegadigden mede aan wie
zij n toegewezen.--------bLijft bevoegd z¡n aanbod, mits geheet, in te trekken door middeL van een
daartoe strekkende mededeLing aan het Bestuur tot een maand na de in ArtikeL $.1o

wetke Aandeten

15.11 De Aanbieder

--

t1.rz

15.13

15:4

15.15

15.16

r5:7
15,18

bedoeLde mededeting; hij is aLsdan niet gerechtigd tot overdracht van de aangeboden-Aandelen over te gaan
lndien er voor atle aangeboden AandeLen Gegadigden z¡n en de Aanbieder z¡n aanbod

niet heeft ingetrokken, is ten aanzien van die Aandeten een koopovereenkomst tot siand
gekomen en is de Aanbieder verplicht binnen v¡ftien dagen na het verstrijken van de inArtikeL r5.n bedoeLde iermljn de aangeboden Aandeten aan de Gegadigden te leverenen zijn de Gegadigden verplicht getijktijdig de prijs van die Aandeten in geld aan de ---Aanbieder te betal.en,
lndien er niet voor atle aangeboden Aandeten Gegadigden zijn of er in het geheel geenGegadigden zijn, deel.t het Bestuur zutks binnen vijftien dagen na het verstrijken van dein Artikel. r5,g bedoel.de termijn aan de Aanbieder mede
lndien er niet voor atle aangeboden Aandeten Gegadigden zijn of er in het geheel geenGegadigden zijn en de Aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, zal de Aanbieder-gedurende drie maanden na de in Artikel.15.13 bedoelde mededeling de aangeboden -Aandelen, mits atle, vrljel.ijk, doch sLechts aan de door hem genoemde persoon, mogenoverdragen.
De kosten van de aanw¡zing van de deskundigen en de kosten van de vaststetling van de prijs komen ten laste van
(a) de Aanbieder, indien hij zijn aanbod intrekt;
(b) de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de heLft, indien de aangeboden ---Aandelen door een of meer Gegadigden z¡n gekocht, met dien verstande dat---iedere koper in de kosten bijdraagt naar evenredigheid van het aantal door hem gekochte Aandeten,
(c) de Vennootschap, in atte overige gevalten
De in dit Artikel. r5 bedoetde mededeLingen geschieden blj aL dan niet aangetekende --brief. lndien het betreft mededetingen aan Aandeelhouders, geschieden deze aan de--[aatstel.¡k aan het Bestuur opgegeven adressen. lndien het betreft mededetingen aan -het Bestuur, geschieden deze aan het adres van de Vennootschap.---------De Artikelen $.1tot en met 15.16 gelden niet indien de Aandeelhouder krachtens de wei
tot overdracht van zijn Aandeten aan een eerdere houder verpticht is.
Op de overdracht van Aandeten zijn de beperkingen votgens artikeL z:rg5 Lid r van het --

Burgerl"¡k Vletboek niet van toepassing
Artikel. 16. Verplichte aanbieding van Aandelen --------r.6.r- ln geval van:
(a) overgang van Aandeten krachtens erfopvol.ging, fusie of spl.itsing in de zin van---titeL z.T van het Burgerlijk Wetboek of anderszins - daaronder evenwel niet--------begrepen overgang van Aandelen krachtens overdracht of levering op grond van-verdeling van een gemeenschap - hetz¡ voor het geheet, hetz¡ voor een ----------onverdee[d aandee[: ---(b) overgang van Aandelen krachtens levering op grond van verdeting van een -----gemeenschap mits bij zodanige verdeting Aandelen worden geteverd aan een --ander dan aan degene van wiens zijde de Aandelen in de gemeenschap zijn------

gevat[en,---
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is de verkrijger gehouden de in de overgang begrepen Aandelen overeenkomstig

de----

Artiketen tot en met t6.4 aan te bieden en over te dragen.-De verkr¡ger moet de in de overgang begrepen Aandeten aan de andere
Aandeethouders aanbieden binnen drie maanden nadat de verpLichting tot aanbieding en overdracht is ontstaan. De Artikelen 15,2 tot en met t5:6 ziin van overeenkomstige--toepassing, met dien verstande dat:
(a) de Aanbieder niet bevoegd is z¡n aanbod in te trekken
(b) de Aanbieder verpticht is de aangeboden Aandeten aan de Gegadigden te -----leveren binnen een maand na de in Artikel r5,lo bedoelde mededel.ing: ---------(c) de Aanbieder zijn AandeLen zal behouden indien er niet voor atte aangeboden---Aandeten Gegadigden zijn of er in het gehee[ geen Gegadigden z¡n
16,3 De verkr¡ger is van de verptichting tot aanbieding en overdracht ontheven indien a[l'e--andere Aandeethouders dan de verkrijger schriftel.ijk hebben verklaard dat hij de in de-overgang begrepen Aandeten mag behouden.
16.4 lndien een Aandeelhouder met de nakoming van zljn verptichting tot aanbieding en----overdracht in verzuim is, is de Vennootschap onherroepel.¡k gevol.machtigd de Aandeten
aan te bieden en, indien er voor atle Aandelen Gegadigden z¡n, deze over te dragen.---16.5 ln het geval een Aandeethouder door ondercuratelestelting, surseance van betating,---faitlissement, toepassing van de schutdsaneringsregeling naiuurtijke personen, of door welke andere oorzaak ook, het vrije beheer over zijn vermogen verliest, is de
Aandeethouder gehouden a[ zijn Aandelen aan te bieden en over te dragen. De Artiketen
16.z tot en met t6.q zijn van overeenkomstige toepassing.16.6 lngevaL van ontbinding van een gemeenschap waartoe Aandeten behoren is de--------Aandeethouder gehouden aL z¡n Aandelen aan te bieden en over te dragen, indien de -Aandelen niet binnen twaalf maanden na de ontbinding van de gemeenschap z¡n -----geteverd aan degene van wiens z¡de de aandelen in de gemeenschap z¡n gevatlen. De
Artiketen 16.2 tot en met t6.qzi)n van overeenkomstige toepassing.
t67 De Artiketen 16.r tot en met 16,ô geLden niet indien de AandeeLhouder krachtens de wet
tot overdracht van z¡n AandeLen aan een eerdere houder verplicht is,
Artikel. r7. Rechten tot het nemen van Aandelen ---------De ArtikeLen 15, 16.1tot en met 16.4, 16.6 en 16.7 zijn van overeenkomstige toepassing op de---overdracht of andere overgang - daaronder begrepen overgang krachtens levering op grond van verdeling van een gemeenschap - van rechten iot het nemen van Aandeten en uit --------Aandelen voortspruitende rechten strekkend tot het verkr¡gen van Aandeten. Artiket t6.5 is van
overeenkomstige toepassing op houders van rechten tot het nemen van Aandeten en uit------Aandelen voortspruitende rechten strekkend tot het verkrljgen van Aandeten

t6.z

Artikel r8. BestuurHet Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal Bestuurders
Artikel. tg. Benoeming, schorsing en ontstag van Bestuurders----19,1 Bestuurders worden benoemd door de Atgemene Vergadering. De Algemene ------Vergadering kan een Bestuurder te alten tijde schorsen en ontslaan
rg.z lndien de Algemene Vergadering een Bestuurder heeft geschorst, moet de Atgemene Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing bestuiten hetz¡ tot ------ontstag hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervatt de schorsing. Artikel. zo. Bezoldiging van Bestuurders
De bezoLdiging van Bestuurders wordt door de Algemene Vergadering vastgeste[d met ------inachtneming van het bezoLdigingsbeLeid al.s bedoeLd in Artikel ¿.3
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Bestuur--

zt.r

Behoudens beperkingen volgens deze Statuten is het Bestuur beLast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar--het beLang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming
2r.z Het Bestuur kan een reglement vaststetten waarin de onderwerpen worden geregetd -die het Bestuur betreffen
2r.3 Het Bestuur kan, a[dan niet bij reglement, bepaten met wetke taak iedere Bestuurder -meer in het b¡zonder zaLzijn belast.
Het Bestuur vergadert zo dikwijl.s een Bestuurder dit wensetijk oordeett,--21.4
27.5
Een Bestuurder kan zich ter vergadering stechts door een andere Bestuurder bij ----schrifteLijke votmacht doen vertegenwoordigen, Aan de eis van schriftetijkheid van de -votmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd
2r.6 ledere Bestuurder kan door middel. van een elektronisch communicatiemiddeL aan devergadering deelnemen, mits atle aan de vergadering dee[nemende Bestuurders elkaar
tegeL¡kert¡d kunnen verstaan. Een op deze wijze deelnemende Bestuurder wordt------geacht ter vergadering aanwezig te z¡n.
zr1 ledere Bestuurder heeft één stem. A[te bestuiten worden genomen bij votstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan bestist de -------Atgemene Vergadering
zr,8 ln het geval een of meer Bestuurders een direct of indirect persoontijk betang hebben-dat tegenstr¡dig is met het betang van de Vennootschap en de met haar verbonden ---ondernemin g, zijn zij niet bevoegd deel. te nemen aan de beraads[aging en
bestuitvorming. ln het gevat atle Bestuurders een direct of indirect persoontijk be[ang --hebben of de enige Bestuurder een direct of indirect persoon[¡k beLang heeft dat------tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden
onderneming, wordt het bestuit genomen door de Algemene Vergadering
z1.g Bestuitvorming van het Bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits a[[e--Bestuurders met deze wijze van bestuitvorming hebben ingestemd en de stemmen ---schriftel.il'k of [angs elektronische weg worden uitgebracht, Op de besluitvorming van het
Bestuur buiten vergadering zijn de Artikelen zr7 en 21.8 van overeenkomstige----------toepassing.
Artiket zz. Goedkeuring van bestuiten van het Bestuur---zzl De Atgemene Vergadering kan besLuiten van het Bestuur aan haar goedkeuring
onderwerpen. Zutke bestuiten moeten duidel.ijk worden omschreven en schrifte[ijk aan het Bestuur worden medegedeetd. Aan de eis van schriftel.ijkheid van de mededeting -wordt voldaan indien de mededeting etektronisch is vastgeLegd.
22.2 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering op een besLuit ats --bedoeLd in ArtikeL 22.l tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of ---Bestuurders niet aan.---Artikel. e3, Vertegenwoordiging -----------23.7 Het Bestuur alsmede iedere Bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap.
z3,z Het Bestuur kan een of meer functionarissen met atgemene of beperkte doortopende-bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstelten. leder van hen vertegenwoordigt de--Vennootschap met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteLd. De titel
van zodanige functionarissen wordt door het Bestuur vastgesteld.

Artikel 24. Ontstentenis of belet van Bestuurders----------ln geval van ontstentenis of beLet van een of meer Bestuurders zijn de overb[¡vende------------
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Bestuurders of is de enig overbtijvende Bestuurder t|del.ük met het bestuur betast, ln gevaI van
ontstentenis of bel.et van atte Bestuurders of de enige Bestuurder wordt de Vennootschap---tijdel.ijk bestuurd door een of meer personen die de A[gemene Vergadering daartoe aanwijst. -Artikel. 25. Algemene Vergaderingen ------2S.r Jaartijks uiterl.ijk een maand na afloop van de term¡n voor het opmaken en overleggen van de Jaarrekening wordt een Algemene Vergadering gehouden. De oproeping tot---deze vergadering vermetdt in ieder geval de votgende onderwerpen
(a)
de behandeling van de Jaarrekening, het Bestuursverstag, tenzij artikel z::96 Lid Z
of artikeL z',4o3van het BurgerLijk Víetboek voor de Vennootschap gel.dt, en de--krachtens artikel z:3gz [id l van het Burgerlijk ìVetboek toe te voegen gegevens, voor zover dat Lid op de Vennootschap van toepassing
(b) de vaststetting van de Jaarrekening;-------(c) de vertening van kw¡ting aan de Bestuurders:
(d) de bestemming van de winst dan wel de bepaLing van de wijze waarop het verlies
wordt verwerkt.
z;.z Een Atgemene Vergadering als bedoeld in Artikel z5.r behoeft niei te worden gehouden
indien omtrent de onderwerpen ats bedoe[d in dat Artikel overeenkomstig Artikel" 3r.r is
besloten
zS.3 Het Bestuur atsmede iedere Bestuurder is bevoegd tot het b¡eenroepen van een
A[gemene Vergadering.
25.4 Een Atgemene Vergadering wordt bijeengeroepen zo dikw¡Ls het Bestuur of een---------Bestuurder dit wensetijk oordeelt, Bovendien zaI een Atgemene Vergadering worden----b¡eengeroepen zodra een of meer Vergadergerechtigden die all'een of gezamenl.ijk ten-minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaat vertegenwoordigen, dit schriftel¡k
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het Bestuu
verzoeken. lndien in dat geval het Bestuur niet de Atgemene Vergadering bijeenroept ---zodanig dat zij binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, is
ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het
daaromtrent in deze Statuten bepaa[de. Aan de eis van schrifteL¡kheid van het verzoek ---

wordt voldaan indien dii verzoek elektronisch is vastgeLegd.
Artiket z6. Plaats, oproeping en agenda van de Atgemene Vergaderingen
26.r De Atgemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap
haar zeteL heeft, of in de gemeente waar een van de Besiuurders woonachtig is, Een---Atgemene Vergadering kan eLders worden gehouden, mits alte Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de Bestuurders voorafgaand-aan de bestuitvorming in de getegenheid zijn gesteLd om advies uit te brengen.---------26.z Vergadergerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het ---Bestuur of een Bestuurder
263 De oproeping tot een Atgemene Vergadering geschiedt door middel van
oproepingsbrieven gericht aan de Vergadergerechtigden aan de Laatstel.ijk door hen aan
het Bestuur opgegeven adressen. lndien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, kan
de oproeping geschieden door een [angs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap
is bekend gemaakt.

26.4

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het t¡dstip vande vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeLd, kunnen in een-----aanvuttende oproeping worden aangekondigd, Omtrent onderwerpen die niet in de-----

Pagina

tt / t7

F-lELDER ,/ notarissen

26.S

26.6

oproeping zijn vermetd of in een aanvultende oproeping zijn aangekondigd metinachtneming van de voor oproeping gesteLde termijn, kan niet wettig worden bestoten,
tenzij a[Le Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de bestuitvorming over
die onderwerpen ptaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de geLegenheid zijn gesteLd om advies uit tebrengen
MededeLingen die krachtens de wet of deze Statuten aan de Atgemene Vergadering --moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping alsmede, in voorkomend geval, in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de Vennootschap
is neergetegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
Een onderwerp, waarvan de behandeting schrifietijk is verzocht door een of
Vergadergerechtigden die atleen of gezamenL¡k ten minste een honderdste gedeelte -van het geptaatste kapitaaL vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of in
een aanvuttende oproeping aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet---later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen
zwaarwichtig betang van de Vennootschap zich daartegen verzet, Aan de eis van
schriftel¡kheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek etektronisch is-------vastgelego.

267

-

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering,--

Vías die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige
besluiten worden genomen, tenzlj aLLe Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd
dat de bestuitvorming plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de-----besluitvorming in de getegenheid z¡n gesteLd om advies uit te brengen
Artikel. zT.Yoorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering benoemt zetf haar voorzitter, De voorzitter wijst de secretaris aan. Artikel.28. Notulen en aantekening van besluiten van de Algemene Vergadering ------------28.r Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaaL wordt
opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van de Algemene Vergadering notuten
gehouden. Notuten worden vastgesteld en ten bLijke daarvan ondertekend door de----voorzitter en de secretaris van de vergadering, dan wel vastgesteld door de AtgemeneVergadering in een votgende vergadering; in het laatste geval worden de notulen ten--bl.¡ke van hun vaststelting ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de------vergadering waarin zij worden vastgestetd
28,z De voorzitter van de Atgemene Vergadering en iedere Bestuurder kan te aLLen tijde----opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter
vergadering verhandelde, op kosten van de Vennootschap. Het notarieel proces-verbaaI
wordt medeondertekend door de voorzitter van de A[gemene Vergadering
28.3 lndien het Bestuur niet ter vergadering vertegenwoordigd was, doet de voorzitter van de
Atgemene Vergadering van de genomen bestuiten onverw¡td mededel.ing aan het------

Bestuur.----

zB.4

Het Bestuur houdt van de genomen bestuiten aantekening, De aantekeningen Liggen ten
kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van-dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen
ten hoogste de kostpr¡s.
Artikel.29. Vergaderrecht en toegang tot de Algemene Vergadering
zg.r Het Vergaderrecht komt toe aan Aandeelhouders, aan Vruchtgebruikers die stemrechthebben en aan houders van certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is--------

verbonden
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ledere Vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of b¡ schriftel.ijk
gevolmachtigde, de Algemene Vergadering blj te wonen, daarin het woord te voeren en
het hem toekomende stemrecht uit te oefenen.
29.3 lndien zulks blj de oproeping tot de vergadering is vermeld, is iedere
Vergadergerechtigde bevoegd om, in persoon of btj schriftel.ijk gevolmachtigde, door -middel van een elektronisch communicatiemiddeL aan de Algemene Vergadering deelte nemen. daarin het woord te voeren en het hem toekomende stemrecht uit te------oefenen. Daartoe is vereist dat de Vergadergerechtigde via het etektronische ----------communicatiemiddeL kan worden gerdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandetingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een op deze w¡ze---deetnemende Vergadergerechtigde wordt geacht ter vergadering aanwezig dan wet--vertegenwoordigd te zûn, Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stetlen
aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden
b1j de oproeping bekend gemaakt.--29,4 Voor de toepassing van de AriikeLen 2g.z en zg.3 wordt aan de eis van schriftel.ijkheid--van de votmacht voldaan indien de volmacht etektronisch is vastgetegd.
29.S De Bestuurders hebben a[s zodanig in de ALgemene Vergadering een raadgevende stem.
29,6 De voorzitter van de Atgemene Vergadering beslist omtrent de toel.ating van andere---personen tot de vergadering
Artikel.30. Stemrecht en besluitvorming in de Atgemene Vergadering
3o,1 leder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en--------ongeLdige stemmen worden ats niet uitgebracht aangemerkt,
30.2 ALLe besl.uiten waaromtrent b¡ de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven,---worden genomen b¡ vol.strekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
3o.3 De voorzitter van de Atgemene Vergadering bepaalt de w¡ze van stemming, met dien-verstande dat, indien een stemgerechtigde aanwezige dii vertangi, stemming over-----benoeming, schorsing en ontstag van personen brj gesLoten ongetekende briefjes------geschiedt.
30.4 Staken de stemmen b¡ verkiezing van personen, dan komt geen besluit tot stand. Stakende stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. Eén of meer------Aandeethouders vertegenwoordigende ten minste v¡ftig procent (5o%) van h CL
geptaatste Aandetenkapitaal. hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de--vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage lnstituut
te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende --voorstel te nemen.
De bestissing van de adviseur getdt aLsdan ats een bestuit van de Algemene Vergadering.
De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering ats -------bedoeLd in de artiketen z:336, z'.342 of 2343 van het Burgerlijk Wetboek is ingestetd. -----3o.5 Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een
Dochtermaatschapplj daarvan, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden ---uitgebracht; evenmin voor een Aandeel waarvan een van hen de certificaien houdt,----Vruchtgebruikers van Aandeten die aan de Vennootschap en haar----Dochtermaatschapp¡en toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgestoten, -indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of -een Dochtermaatschapp¡ daarvan toebehoorde, De Vennootschap of een
Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop z¡-een recht van vruchtgebruik heefi.------Pagina 13 / 17
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3o,6

Bij de vaststel.ting in hoeverre de Aandeethouders stemmen, aanwezig z¡n of

------------

of in hoeverre hei aande[enkapitaaL verschaft wordt OI
wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor --------ingevolge ArtikeL 3o.5 geen stem kan worden uitgebracht.
Artikel 3r. Besluitvorming van Vergadergerechtigden buiten vergadering
31,1 Bes[uitvorming van stemgerechtigde Vergadergerechtigden kan buiien vergadering---geschieden, mits a[[e Vergadergerechtigden met deze wijze van bes[uitvorming hebben
ingestemd en de stemmen schrifteL¡k of [angs etektronische weg worden uitgebracht.-De stemmen worden geacht schriftel.ijk of langs elektronische weg te zljn uitgebracht indien het besLuit onder vermetding van de wijze waarop ieder van de stemgerechtigde
Vergadergerechtigden heeft gestemd schriftel.ijk of elektronisch is vastgeLegd. De -----Bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om
advies uit te brengen, Op de bes[uitvorming van stemgerechtigde ------Vergadergerechtigden buiten vergadering zijn de Artikelen 30 1, 30.2 en 30,4 tot en met
vertegenwoordigd
vertegenwoordigd

3t.z

zi1n,

is,

3o,6 van overeenkomstige toepassing.
De betrokken stemgerechtigde Vergadergerechtigden doen van de genomen besluiten
onverw¡td mededeling aan het Bestuur. Op deze besluiten is Artikel. zB.4van
overeenkomstige toepassi ng

Artikel3z. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap is geL¡k aan het katenderjaar

Artikel 33, Jaarrekening en Bestuursverstag------33.1 Jaarlijks binnen v¡f maanden na afloop van het boekjaar, behoudens vertenging van ---deze termijn met ten hoogsie v¡f maanden door de Atgemene Vergadering op grond--van br.lzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt het---deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Tenz¡
artikel 2:396 Lid 7 of artikel" 2:4o3 van hei Burgertijk Wetboek voor de Vennootschap----getdt, Legt het Bestuur binnen deze termljn ook het Bestuursverstag ter inzage voor de Vergadergerechtigden. Het Bestuur voegt aan de Jaarrekening en het Bestuursverslagtoe de gegevens, bedoel.d in ariikel 2:392 l"id t van het Burger[ijk Wetboek, voor zover--dat Lid op de Vennootschap van toepassing is.
33.2 De Jaarrekening wordt ondertekend door alte Bestuurders; ontbreekt de ondertekening
van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden metding gemaakt.
33,3 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverstag, tenz¡ --artikeL 2:396 Lid 7 of artikel z:4o3 van het Burgertijk Wetboek voor de Vennootschap ----getdt, en de krachtens artikel.2:392 Lid r van het Burgerl¡k Wetboek toe te voegen -----gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Atgemene Vergadering, bestemd tot -hun behandeLing, te haren kantore aanwezig z¡jn. De Vergadergerechtigden kunnen de-

33.4
33.S

33.6

stukken atdaar inzien en er kostetoos een afschrift van verkrijgen.
De Jaarrekening wordt vastgesteLd door de Algemene Vergadering. Vaststetting van de
Jaarrekening strekt niet tot kw¡ting aan een Bestuurder
De in artike[ z:zro Lid 5 eerste zin van het Burgertijk Wetboek bedoeLde wijze van
vaststelling van de Jaarrekening is uitgesloten.
lndien de Vennootschap verplicht is opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan--een Accountant te verlenen, kan de Jaarrekening niet worden vastgestetd indien de ---Atgemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die----Accountant, tenz¡ onder de overige gegevens, bedoel.d in artikel 2:392 Lid t van het ----Burgerl.ijk Víetboek, een wettige grond wordt medegedee[d waarom die verklaring-----
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ontbreekt.
Artikel, 34. Accountant
34: Tenzij artikeL z:396 Lid Z of artikel 2:403 van het Burgertijk Vletboek voor de----Vennootschap gel.dt, is de Vennootschap verpl.icht opdracht tot onderzoek van de ----Jaarrekening aan een Accountant te vertenen.
34.2 Tot het verlenen van de opdracht is de Atgemene Vergadering bevoegd. Gaat deze ---daartoe niet over, dan is het Bestuur bevoegd. De opdracht kan te all.en tijde worden --ingetrokken door de Atgemene Vergadering en door degene die haar heeft verteend. -34,3 De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verstag uit aan het Bestuur en geeft de -uitsLag van z¡jn onderzoek weer in een verktarinS.----------Artikel 35. lmpactreserve, winst en verlies----35.1 De Vennootschap houdt een lmpact Reserve aan met het oog op de verwezent¡king van
haar doel en missie. Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van ArtikeL 36.r, is het Bestuur bevoegd, na verkregen goedkeuring van de Algemene Vergadering, te --------bestuiten tot het doen van uitgaven die ten laste komen van de lmpact Reserve, mits de
uitgaven dienen ter verwezenl.¡king van het doel en de missie van de Vennootschap. --3S.z Uit de winst die in het [aatst verstreken boe(aar is behaaLd en door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaaLd, wordt aLtereerst toegevoegd aan de lmpact Reserve een --bedrag getijk aan 70 procent Qo%) van die winst, doch stechts indien en voor zover de-winst niet moet worden aangewend ter deLging van een tekort.
35 3 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die na toepassing van ArtikeL 35,2 resteert dan wel tot bepal.ing van de wijze waarop het verties wordt ----verwerkt.
35.4 Een tekort mag ten Laste van de lmpact Reserve worden gedelgd. Ten laste van de door
de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedel.gd voor zover de
wet dat toestaat.
Artikel, 36, Uitkeringen
36.1 Uit de lmpact Reserve kunnen geen uitkeringen worden gedaan aan de-----Aandeethouders. De Algemene Vergadering is bevoegd
i. tot vaststelting van uitkeringen uit de winst die na toepassingen van Artikel. 35.2 -resteert: en
ii. tot vaststelting van uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves,voor zover het eigen vermogen groter is dan de lmpact Reserve en de reserves die----krachtens de wet moeten worden aangehouden.----------Een bestuit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het Bestuur, Het------36.2
Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redeL¡kerw¡s behoort te ---voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen bL¡ven voortgaan met het
betalen van haar opeisbare schutden.
36.3 B¡ de berekening van iedere uitkering tetten de Aandeten die de Vennootschap houdt, ntet mee.---

36.4

Uitkeringen moeten naar evenredigheid op at[e AandeLen geschieden. Van het vereistevan evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van atte houders van -----

Aandelen.--

36.5
36.6

367

Uitkeringen zljn opeisbaar op de door de Atgemene Vergadering te bepalen dag.---------Uitkeringen die binnen vijf jaren na de aanvang van de dag na die waarop zij opeisbaar z¡n geworden niet in ontvangst zijn genomen, vervatlen aan de Vennootschap ---------De Atgemene Vergadering kan bepaten dat uitkeringen geheel of gedeeltetljk in een ---
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andere vorm dan in geid zutten worden gedaan.---Artikel. 37. Statutenwijziging, omzetting, fusie en spl.itsing
37,r De Atgemene Vergadering is bevoegd deze Statuten te w¡zigen.
37.2 Wanneer aan de Atgemene Vergadering een voorstel. tot wijziging van deze Statuten za[ worden gedaan, moet zu[ks steeds bij de oproeping tot de A[gemene Vergadering--------

worden vermetd
Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegel¡keriijd een afschrift --van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordeL¡k is opgenomen, ten kantore
van de Vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere Vergadergerechtigde tot de -afloop van de vergadering. B¡j gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettig worden
bestoten, tenzij alte Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de
bestuitvorming over dat voorste[ ptaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de ---besluitvorming in de getegenheid zijn gestel.d om advies uit te brengen
De Vergadergerechtigden moeten in de getegenheid worden gesteld om van de dag -37.4
van de neder[egging tot die van de Algemene Vergadering kosteloos een afschrift van het voorstel te verkrijgen
Artikel, g8. Ontbinding en vereffening
38,1 De Atgemene Vergadering is bevoegd de Vennootschap te ontbinden
38.2 ArtikeL 3T.z is van overeenkomstige toepassing op een voorstel tot ontbinding van de--Vennootschap.
38,3 lndien de Vennootschap wordt ontbonden door een besl.uit van de AtgemeneVergadering, wordt haar vermogen vereffend door de Bestuurders, indien en voor zover
de Atgemene Vergadering niet anders bepaatt,
38.4 De Atgemene Vergadering stett de betoning van de vereffenaars vast.
38.5 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titeL 2.l van het ----Burgerl.ijk Vletboek bepaaLde. T¡dens de vereffening bl.¡ven deze Statuten, voor zovermogeL¡k, van kracht.
Van
hetgeen na de voldoening van de schutdeisers van het vermogen van de
38.6
Vennootschap is overgebLeven, wordt altereerst 7o procent Qo%) overgedragen aan een
of meer organisaties met een geL¡ksoortige missie als die van de Vennootschap. De ---Algemene Vergadering stett vast aan wetke organisatie(s) wordt uiigekeerd en, indien -dat meer dan één is, hoeveel aan elk wordt uitgekeerd.
38.7 Hetgeen na toepassing van ArtikeLen 38.6 resteert, wordt aan de houders van Aandelen
overgedragen naar evenredigheid van het gezamen!jke nominale bedrag van hun -----Aandeten. lndien het overschot niet toereikend is om zodanige uitkering voor het geheel
te doen, wordt het overschot aan de Aandeethouders uitgekeerd naar evenredigheid--van het gezamentijke bedrag waartoe zij gerechtigd zouden zljn indien het overschot --37

3

toereikend zouzijn

38.8

Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, bLljven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zevenjaren berusten---onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Artikel. 39. Overgangsbepa[ing
Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend------twintig (3t-tz-zozù, Dit Artikel.39 vervatt na aftoop van het eerste boekjaar

Slotverk[aringen
De comparant, handetend ats gemetd, verklaarde ten slotte:
ln het kapitaal van de Vennootschap wordt deelgenomen door de Oprichters, te weten:

--
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b.

c.
d.

door Jan Rietsema, geboren te Zwolte op zesentwintig oktober
negentienhonderdvierenzestig (26-ro-1964), wordt dee[genomen voor zestig (6o)-aandeten, genummerd t tot en met 6o; en
door Jonkheer Maarten lman Beetaerts van BLokl.and, geboren te Kopenhagen,----Denemarken op drieèntwintig juni negentienhonderdachtenvijftig (23-o6-rgS8), ----

wordt deelgenomen voor zestig (6o) aandelen, genummerd 6r tot en met tzo. ----Derhatve bedraagt het bedrag van het geplaatste kapitaal. zeshonderd euro (€ 600,0o). -De Oprichters hebben het nominate bedrag van de b¡ hen geptaatste aandelen gestort--door terhandstetting van het bedrag in contanten aan de Vennootschap, waarvan blijkt uit
de votstortingsovereenkomst die aan de akte zal worden gehecht (Bijlage r).
De Vennootschap aanvaardt hierbij die storting. Het gestorte kapitaal van de-----Vennootschap bedraagt derhatve zeshonderd euro (€ 6oo,oo)----Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de Vennootschap benoemd: de --------Oprichters J. Rietsema en Jonkeer M.l. Beetaerts van Bloktand, voornoemd;
De Vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor haar --rekening en zal deze als eigen kosten voldoen

Volmachten
Van de volmachten aan de comparant bL¡kt uit twee (e) onderhandse akten van votmacht, die
aan deze akte zutten worden gehecht (Bijl.age z en Bijlage 3).

--

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verteden te Eindhoven op de daium vermetd in het hoofd van deze akte
Na zakeL¡ke opgave van de inhoud van de akte en het geven van een toe[ichting daarop en-----nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevoLgen van de inhoud van deze akte voor de part¡en, ----

heeft de comparant verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen na daartoet¡dig in de gelegenheid te zrjn gestetd, met de inhoud van de akte in te stemmen en op voltedige
voortezing daarvan geen pr¡s te stetlen
Onmiddel.L¡k na beperkte voortezing is deze akte ondertekend door de comparant en m¡, notaris
om twaaLf uur
(VoLgt ondertekening,)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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