Affimed N.V.

Toelichting op de voorgestelde afschaffing van de cumulatief preferente aandelen en wijziging van
de statuten van Affimed N.V. (agendapunt 11)
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Toelichting
Dit drieluik bevat een toelichting op de voorgestelde wijziging van de statuten van Affimed N.V. (de "Vennootschap"), zoals opgenomen in de agenda voor de
algemene vergadering van de Vennootschap als agendapunt 11.
De belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan de statuten zijn:
•

de afschaffing van de cumulatief preferente aandelen en de conversie van de cumulatief preferente aandelen in gewone aandelen, waardoor de Vennootschap
slechts één soort aandelen heeft;

•

de invoering van een regeling voor de situatie van belet en ontstentenis van alle commissarissen;

•

een verduidelijking in de statuten omtrent welke personen als vergadergerechtigden en als stemgerechtigden hebben te gelden; en

•

wijzigingen om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met (de terminologie zoals gebruikt in) het Burgerlijk Wetboek en een verordening
van de Europese Unie.

De linker kolom bevat de huidige tekst van de bepalingen van de statuten waarvoor een wijziging wordt voorgesteld. De middelste kolom geeft de voorgestelde
wijzigingen weer. De rechter kolom bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. Alleen de bepalingen van de statuten waarvoor een wijziging wordt
voorgesteld zijn in dit drieluik opgenomen.
Toevoegingen worden onderstreept weergegeven. Verwijderingen worden als doorgehaald weergegeven.
We verwijzen naar de website van de Vennootschap, www.affimed.com, voor de volledige tekst van de huidige statuten van de Vennootschap en een onofficiële
vertaling daarvan.
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Definities.
Artikel 1.
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Definities.
Artikel 1.

Voorgesteld wordt om de definitie
van "jaarverslag" te vervangen door
In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis de definitie van "bestuursverslag",
hebben:
hebben:
om aan te sluiten bij de terminologie
algemene vergadering
: het orgaan dat
algemene vergadering
: het orgaan dat
zoals gebruikt in de artikelen 2:391
bestaat uit de
bestaat uit de
en 2:392 van het Burgerlijk Wetboek.
stemgerechtigde
stemgerechtigde
aandeelhouders
aandeelhouders
en de overige
en de overige
stemgerechtigden
stemgerechtigden
/ de bijeenkomst
/ de bijeenkomst
waarin de
waarin de
aandeelhouders
aandeelhouders
en de overige
en de overige
vergadergerechtig
vergadergerechtig
den vergaderen;
den vergaderen;
bestuursverslag
: het
BW
: het Burgerlijk
dochtermaatschappij

:

jaarrekening

:

jaarstukken

:

Wetboek;
een
dochtermaatschap
BW
pij als bedoeld in
artikel 2:24a BW.
dochtermaatschappij
de jaarrekening
als bedoeld in
artikel 2:361 BW;
de jaarrekening

:
:

bestuursverslag
als bedoeld in
artikel 2:391 BW;
het Burgerlijk
Wetboek;
een
dochtermaatschap
pij als bedoeld in
artikel 2:24a BW.;

en, indien van
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jaarverslag

:

stemgerechtigden

:

vennootschap

vergadergerechtigden

:

:

toepassing, het
jaarverslag
alsmede de
overige gegevens
als bedoeld in
artikel 2:392 BW;
het jaarverslag als
bedoeld in artikel
2:391 BW;
aandeelhouders
met stemrecht
alsmede
vruchtgebruikers
en pandhouders
met stemrecht;
de naamloze
vennootschap
waarvan de
organisatie wordt
geregeld in deze
statuten;
aandeelhouders
alsmede
vruchtgebruikers
en pandhouders
met
vergaderrecht; en
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jaarrekening

jaarstukken

jaarverslag

stemgerechtigden

vennootschap

:

de jaarrekening

:

als bedoeld in
artikel 2:361 BW;
de jaarrekening

:

en, indien van
toepassing, het
jaarverslag
bestuursverslag
alsmede de
overige gegevens
als bedoeld in
artikel 2:392 BW;
het jaarverslag als

:

bedoeld in artikel
2:391 BW;
aandeelhouders

:

TOELICHTING

met stemrecht
alsmede
vruchtgebruikers
en pandhouders
met stemrecht;
de naamloze
vennootschap
waarvan de
organisatie wordt
geregeld in deze
statuten;
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vergaderrecht

:

het recht om, in

vergadergerechtigden

persoon of bij
schriftelijk
gevolmachtigde,
de algemene
vergadering bij te
wonen en daar het vergaderrecht
woord te voeren.

Aandelenstructuur.
Artikel 3.1.

Aandelenstructuur.
Artikel 3.1.

3.1.1.

3.1.1.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
drie miljoen éénhonderdnegentienduizend vijfhonderd euro
(EUR 3.119.500,--) en bestaat uit:
a.
éénhonderdvijfenvijftig miljoen
negenhonderdvijfenzeventigduizend (155.975.000)
gewone aandelen, elk met een nominale waarde van
een eurocent (EUR 0,01);
b.
éénhonderdvijfenvijftig miljoen
negenhonderdvijfenzeventigduizend (155.975.000)
cumulatief preferente aandelen, elk met een nominale
waarde van een eurocent (EUR 0,01).

:

:

TOELICHTING

aandeelhouders
alsmede
vruchtgebruikers
en pandhouders
met
vergaderrecht; en
het recht om, in
persoon of bij
schriftelijk
gevolmachtigde,
de algemene
vergadering bij te
wonen en daar het
woord te voeren.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
drie miljoen éénhonderdnegentienduizend vijfhonderd euro
(EUR 3.119.500,--) en bestaat uit driehonderdelf miljoen
negenhonderdvijftigduizend (311.950.000) aandelen, elk met
een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01).:
a.
éénhonderdvijfenvijftig miljoen
negenhonderdvijfenzeventigduizend (155.975.000)
gewone aandelen, elk met een nominale waarde van
een eurocent (EUR 0,01);
b.
éénhonderdvijfenvijftig miljoen
negenhonderdvijfenzeventigduizend (155.975.000)

Voorgesteld wordt om de cumulatief
preferente aandelen, die in de
statuten waren opgenomen om de
Vennootschap in de gelegenheid te
stellen een beschermingsconstructie
op te zetten, af te schaffen. De
Vennootschap heeft besloten de
beschermingsconstructie op dit
moment niet te implementeren en
daarom bestaat geen noodzaak meer
om de cumulatief preferente
aandelen te behouden. Voorgesteld
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cumulatief preferente aandelen, elk met een nominale
waarde van een eurocent (EUR 0,01).

3.1.2.

De aandelen luiden op naam en zijn opeenvolgend
genummerd, de gewone aandelen van 1 af en de cumulatief
preferente aandelen van CP1 af.

3.1.2.

De aandelen luiden op naam en zijn opeenvolgend
genummerd van 1 af., de gewone aandelen van 1 af en de
cumulatief preferente aandelen van CP1 af.

Uitgifte van aandelen.
Artikel 3.2.

Uitgifte van aandelen.
Artikel 3.2.

3.2.1.

3.2.1.

Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van het
bestuur, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, voor zover het bestuur daartoe bij besluit
van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van
ten hoogste vijf (5) jaren is aangewezen. Het besluit van de
algemene vergadering tot deze aanwijzing moet bepalen
hoeveel aandelen van welke soort mogen worden
uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan
vijf (5) jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing
anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.

Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van het
bestuur, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, voor zover het bestuur daartoe bij besluit
van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van
ten hoogste vijf (5) jaren is aangewezen. Het besluit van de
algemene vergadering tot deze aanwijzing moet bepalen
hoeveel aandelen van welke soort mogen worden
uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan
vijf (5) jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing
anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.

Storting op aandelen.
Artikel 3.3.

Storting op aandelen.
Artikel 3.3.

3.3.1.

3.3.1.

Gewone aandelen worden uitsluitend uitgegeven tegen
storting van het gehele bedrag waartegen deze aandelen
zijn uitgegeven en met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 2:80a en 2:80b BW.

Gewone a Aandelen worden uitsluitend uitgegeven tegen
storting van het gehele bedrag waartegen deze aandelen
zijn uitgegeven en met inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 2:80a en 2:80b BW.

TOELICHTING

wordt om de cumulatief preferente
aandelen te converteren in gewone
aandelen, waardoor de
Vennootschap slechts één soort
aandelen heeft, elk aandeel recht
gevend op één stem.
Wijzigingen houden verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

Wijzigingen houden verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.
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3.3.2.

Cumulatief preferente aandelen mogen worden uitgegeven
tegen gedeeltelijke storting. Verdere betaling op de
cumulatief preferente aandelen zal geschieden binnen een
(1) maand nadat het bestuur, onder goedkeuring van de
raad van commissarissen, aan de betreffende
aandeelhouders een daartoe strekkend schriftelijk verzoek
heeft gedaan.

3.3.3.

Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover 3.3.32.
niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders
dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in
artikel 2:94b BW.

Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover
niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders
dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in
artikel 2:94b BW.

3.3.4.

Storting op een aandeel in geld kan geschieden in een
buitenlandse valuta indien de vennootschap hierin toestemt
en de storting plaatsvindt met inachtneming van het
bepaalde in artikel 2:80a lid 3 BW.

3.3.43.

Storting op een aandeel in geld kan geschieden in een
buitenlandse valuta indien de vennootschap hierin toestemt
en de storting plaatsvindt met inachtneming van het
bepaalde in artikel 2:80a lid 3 BW.

3.3.5.

De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen
of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal verstrekken met
inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke
voorschriften.

3.3.54.

De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen
of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal verstrekken met
inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke
voorschriften.

3.3.6.

Het bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel
2:94 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring
van de algemene vergadering.

3.3.65.

Het bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel
2:94 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring
van de algemene vergadering.

Voorkeursrecht.
Artikel 3.4.
3.4.1.

3.3.2.

Cumulatief preferente aandelen mogen worden uitgegeven
tegen gedeeltelijke storting. Verdere betaling op de
cumulatief preferente aandelen zal geschieden binnen een
(1) maand nadat het bestuur, onder goedkeuring van de
raad van commissarissen, aan de betreffende
aandeelhouders een daartoe strekkend schriftelijk verzoek
heeft gedaan.

TOELICHTING

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

Voorkeursrecht.
Artikel 3.4.

Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van
3.4.1.
gewone aandelen een voorkeursrecht tot verkrijging van
deze nieuw uitgegeven aandelen naar evenredigheid van het
gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen, met dien

Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere aandeelhouder Wijzigingen houden verband met de
van gewone aandelen een voorkeursrecht tot verkrijging van voorgestelde afschaffing van de
deze nieuw uitgegeven aandelen naar evenredigheid van het cumulatief preferente aandelen.
gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen, met dien
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verstande dat dit voorkeursrecht toepassing mist ten aanzien
van:
a.
uitgifte van aandelen aan werknemers van de
vennootschap of van een groepsmaatschappij; en
b.
aandelen, welke worden uitgegeven tegen inbreng
anders dan in geld.
Er bestaat geen voorkeursrecht ten aanzien van de uitgifte
van cumulatief preferente aandelen.
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verstande dat dit voorkeursrecht toepassing mist ten aanzien
van:
a.
uitgifte van aandelen aan werknemers van de
vennootschap of van een groepsmaatschappij; en
b.
aandelen, welke worden uitgegeven tegen inbreng
anders dan in geld.
Er bestaat geen voorkeursrecht ten aanzien van de uitgifte
van cumulatief preferente aandelen.

Overdrachtsbeperkingen met betrekking tot cumulatief preferente Overdrachtsbeperkingen met betrekking tot cumulatief preferente Doorhaling houdt verband met de
aandelen.
aandelen.
voorgestelde afschaffing van de
Artikel 5.2.
Artikel 5.2.
cumulatief preferente aandelen.
5.2.1.
Een aandeelhouder kan een of meer van zijn cumulatief
5.2.1.
Een aandeelhouder kan een of meer van zijn cumulatief
preferente aandelen overdragen met inachtneming van het
preferente aandelen overdragen met inachtneming van het
bepaalde in dit artikel 5.2. Dit artikel 5.2 is niet van
bepaalde in dit artikel 5.2. Dit artikel 5.2 is niet van
toepassing op de overdracht door de vennootschap van
toepassing op de overdracht door de vennootschap van
cumulatief preferente aandelen die zij heeft verkregen in
cumulatief preferente aandelen die zij heeft verkregen in
haar eigen kapitaal.
haar eigen kapitaal.
5.2.2.
Voor elke overdracht van cumulatief preferente aandelen is
5.2.2.
Voor elke overdracht van cumulatief preferente aandelen is
de goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. De
de goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. De
goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en
goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en
het adres van de beoogde verkrijger, alsmede de prijs of
het adres van de beoogde verkrijger, alsmede de prijs of
andere tegenprestatie die de beoogde verkrijger bereid is te
andere tegenprestatie die de beoogde verkrijger bereid is te
betalen of te geven moeten worden medegedeeld.
betalen of te geven moeten worden medegedeeld.
5.2.3.
De raad van commissarissen beslist op het verzoek om
5.2.3.
De raad van commissarissen beslist op het verzoek om
goedkeuring binnen drie maanden na ontvangst daarvan. Als
goedkeuring binnen drie maanden na ontvangst daarvan. Als
de raad van commissarissen niet binnen deze periode heeft
de raad van commissarissen niet binnen deze periode heeft
besloten op het verzoek en de vervreemder geen schriftelijke
besloten op het verzoek en de vervreemder geen schriftelijke
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5.2.4.

5.2.5.

weigering tot goedkeuring heeft ontvangen, wordt de
goedkeuring voor de overdracht geacht te zijn verleend.
De goedkeuring voor de overdracht wordt verder geacht te
5.2.4.
zijn verleend als de raad van commissarissen niet een (1) of
meer gegadigden heeft aangewezen die bereid en in staat
zijn alle cumulatief preferente aandelen waarop het verzoek
om goedkeuring betrekking heeft over te nemen tegen
contante betaling, tegen een overeenkomstig het bepaalde
in artikel 5.2.5 vast te stellen prijs.
De vennootschap zelf kan slechts verkrijger zijn met de
toestemming van de vervreemder.
De aandeelhouder en de aangewezen verkrijger(s) stellen in 5.2.5.
onderling overleg de prijs vast voor de cumulatief preferente
aandelen. Indien zij het binnen twee (2) maanden na de
schriftelijke weigering tot goedkeuring die vergezeld is
gegaan van de aanwijzing van een (1) of meer gegadigden
aan wie de betrokken cumulatief preferente aandelen
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel kunnen worden
overgedragen niet eens zijn geworden over de prijs, zal deze
prijs worden vastgesteld door een deskundige, in onderling
overleg aan te wijzen door de vervreemder en de raad van
commissarissen. Als de raad van commissarissen en de
vervreemder niet binnen drie (3) maanden na de weigering
tot de goedkeuring hieromtrent tot overeenstemming komen,
zal door de voorzitter van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie op verzoek van de meest gerede partij
een deskundige aanwijzen.
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TOELICHTING

weigering tot goedkeuring heeft ontvangen, wordt de
goedkeuring voor de overdracht geacht te zijn verleend.
De goedkeuring voor de overdracht wordt verder geacht te
zijn verleend als de raad van commissarissen niet een (1) of
meer gegadigden heeft aangewezen die bereid en in staat
zijn alle cumulatief preferente aandelen waarop het verzoek
om goedkeuring betrekking heeft over te nemen tegen
contante betaling, tegen een overeenkomstig het bepaalde
in artikel 5.2.5 vast te stellen prijs.
De vennootschap zelf kan slechts verkrijger zijn met de
toestemming van de vervreemder.
De aandeelhouder en de aangewezen verkrijger(s) stellen in
onderling overleg de prijs vast voor de cumulatief preferente
aandelen. Indien zij het binnen twee (2) maanden na de
schriftelijke weigering tot goedkeuring die vergezeld is
gegaan van de aanwijzing van een (1) of meer gegadigden
aan wie de betrokken cumulatief preferente aandelen
overeenkomstig de bepalingen van dit artikel kunnen worden
overgedragen niet eens zijn geworden over de prijs, zal deze
prijs worden vastgesteld door een deskundige, in onderling
overleg aan te wijzen door de vervreemder en de raad van
commissarissen. Als de raad van commissarissen en de
vervreemder niet binnen drie (3) maanden na de weigering
tot de goedkeuring hieromtrent tot overeenstemming komen,
zal door de voorzitter van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie op verzoek van de meest gerede partij
een deskundige aanwijzen.
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5.2.6.

5.2.7.

De vervreemder heeft na kennisgeving van de door de
onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs het recht af te
zien van de overdracht van zijn aandelen aan de
aangewezen gegadigde, mits hij hiervan mededeling doet
aan de raad van commissarissen binnen een (1) maand
nadat zowel de naam of namen van de aangewezen
gegadigde(n) alsook de op de hiervoor aangegeven wijze
vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht.
Het bepaalde in dit artikel 5.2 is van overeenkomstige
toepassing bij toedeling van preferente aandelen uit een
gemeenschap.

5.2.6.

5.2.7.

TOELICHTING

De vervreemder heeft na kennisgeving van de door de
onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs het recht af te
zien van de overdracht van zijn aandelen aan de
aangewezen gegadigde, mits hij hiervan mededeling doet
aan de raad van commissarissen binnen een (1) maand
nadat zowel de naam of namen van de aangewezen
gegadigde(n) alsook de op de hiervoor aangegeven wijze
vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht.
Het bepaalde in dit artikel 5.2 is van overeenkomstige
toepassing bij toedeling van preferente aandelen uit een
gemeenschap.

Pandrecht.
Artikel 6.3.

Pandrecht.
Artikel 6.3.

6.3.1.

Op gewone aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.

6.3.1.

Op gewone aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

6.3.2.

Indien op een gewoon aandeel een pandrecht is gevestigd
komt het aan dat aandeel verbonden stemrecht toe aan de
aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het
pandrecht aan de pandhouder is toegekend.

6.3.2.

Indien op een gewoon aandeel een pandrecht is gevestigd
komt het aan dat aandeel verbonden stemrecht toe aan de
aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het
pandrecht aan de pandhouder is toegekend.

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

6.3.4.

Op cumulatief preferente aandelen kan geen pandrecht
worden gevestigd.

6.3.4.

Op cumulatief preferente aandelen kan geen pandrecht
worden gevestigd.

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

Vruchtgebruik.
Artikel 6.4.

Vruchtgebruik.
Artikel 6.4.

6.4.2.

6.4.2.

Indien op een gewoon aandeel een recht van vruchtgebruik
is gevestigd komt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
toe aan de aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de

Indien op een gewoon aandeel een recht van vruchtgebruik
is gevestigd komt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
toe aan de aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.
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vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de houder van
het recht van vruchtgebruik is toegekend.

vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de houder van
het recht van vruchtgebruik is toegekend.

6.4.3.

Het stemrecht verbonden aan cumulatief preferente
aandelen kan niet worden toegekend aan de houders van
een recht van vruchtgebruik.

6.4.4.

Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik
6.4.43.
geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Houders van
een recht van vruchtgebruik die geen stemrecht hebben,
hebben geen vergaderrecht.

Raad van commissarissen: benoeming, schorsing en ontslag.
Artikel 7.6.

6.4.3.

Het stemrecht verbonden aan cumulatief preferente
aandelen kan niet worden toegekend aan de houders van
een recht van vruchtgebruik.

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik
geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Houders van
een recht van vruchtgebruik die geen stemrecht hebben,
hebben geen vergaderrecht.

Raad van commissarissen: benoeming, schorsing en ontslag.
Artikel 7.6.
7.6.7.

In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen,
zal het 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
commissaris(sen) te vervangen. De aangewezen persoon of
personen, zullen de nodige maatregelen nemen om een
definitieve voorziening te treffen.

Algemene vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.
Artikel 8.4.

Algemene vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.
Artikel 8.4.

8.4.1.

8.4.1.

Als vergadergerechtigden hebben te gelden, personen die:
(i)
aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde
zijn;
(ii)
als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur
daartoe aangewezen register (of een of meer delen
daarvan), hierna te noemen: het "register"; en

TOELICHTING

Als vergadergerechtigden en stemgerechtigden hebben te
gelden, personen die:
(i)
aandeelhouder of anderszins op een door het bestuur
te bepalen tijdstip (de ''registratiedatum'')
vergadergerechtigde dan wel stemgerechtigde zijn;

Voorgesteld wordt om een nieuwe
paragraaf aan artikel 7.6. toe te
voegen, om te voorzien in een
regeling voor de situatie van belet of
ontstentenis van alle
commissarissen.

Voorgesteld wordt om artikel 8.4.1. te
wijzigen om deze bepaling verder in
overeenstemming te brengen met
Nederlands recht en in de statuten
van de Vennootschap te
verduidelijken welke personen als
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(iii)

vóór de datum vermeld in de oproeping van de
algemene vergadering schriftelijk aan de
vennootschap kennis hebben gegeven dat zij
voornemens zijn de algemene vergadering bij te
wonen, onder vermelding van zijn naam en het aantal
aandelen dat de betreffende persoon ter vergadering
vertegenwoordigt,
ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder is.
Het hiervoor onder (iii) bepaalde met betrekking tot de
kennisgeving aan de vennootschap is ook van toepassing op
de schriftelijk gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.

(ii)

als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur vergadergerechtigden en als
daartoe aangewezen register (of een of meer delen
stemgerechtigden hebben te gelden.
daarvan), hierna te noemen: het "register"; en
(iii)
vóór de datum vermeld in de oproeping van de
algemene vergadering schriftelijk aan de
vennootschap kennis hebben gegeven dat zij
voornemens zijn de algemene vergadering bij te
wonen, onder vermelding van zijn naam en het aantal
aandelen dat de betreffende persoon ter vergadering
vertegenwoordigt,
ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder is.
Het hiervoor onder (iii) bepaalde met betrekking tot de
kennisgeving aan de vennootschap is ook van toepassing op
de schriftelijk gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.

Vergaderingen van houders van cumulatief preferente aandelen.
Artikel 8.7.

Vergaderingen van houders van cumulatief preferente aandelen.
Artikel 8.7.

8.7.1.

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.
8.7.4.

Vergaderingen van houders van cumulatief preferente
aandelen worden gehouden telkenmale wanneer zulks is
vereist op grond van een voorschrift van de wet of van de
statuten.
De vergadering wordt bijeengeroepen door het verzenden
van een oproeping naar het adres van elke houder van
cumulatief preferente aandelen zoals opgenomen in het
aandeelhoudersregister.
De oproeping geschiedt niet later dan op de zesde dag
voorafgaand aan de dag van de vergadering.
Het bepaalde in dit hoofdstuk 8 is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de artikelen 8.1.2, 8.3.4

TOELICHTING

8.7.2.

8.7.3.
8.7.4.

Vergaderingen van houders van cumulatief preferente
aandelen worden gehouden telkenmale wanneer zulks is
vereist op grond van een voorschrift van de wet of van de
statuten.
De vergadering wordt bijeengeroepen door het verzenden
van een oproeping naar het adres van elke houder van
cumulatief preferente aandelen zoals opgenomen in het
aandeelhoudersregister.
De oproeping geschiedt niet later dan op de zesde dag
voorafgaand aan de dag van de vergadering.
Het bepaalde in dit hoofdstuk 8 is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de artikelen 8.1.2, 8.3.4

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.
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8.7.5.

en 8.4.1 niet van toepassing zijn, en het percentage als
bedoeld in artikel 8.3.5 slechts ziet op de cumulatief
preferente aandelen.
Een vergadering van houders van cumulatief preferente
8.7.5.
aandelen kan schriftelijke besluiten nemen indien het
voorstel daartoe schriftelijk aan alle houders van cumulatief
preferente aandelen is verstrekt, zij allen met deze wijze van
besluitvorming hebben ingestemd en alle houders van
cumulatief preferente aandelen zich voor dit voorstel hebben
uitgesproken.

TOELICHTING

en 8.4.1 niet van toepassing zijn, en het percentage als
bedoeld in artikel 8.3.5 slechts ziet op de cumulatief
preferente aandelen.
Een vergadering van houders van cumulatief preferente
aandelen kan schriftelijke besluiten nemen indien het
voorstel daartoe schriftelijk aan alle houders van cumulatief
preferente aandelen is verstrekt, zij allen met deze wijze van
besluitvorming hebben ingestemd en alle houders van
cumulatief preferente aandelen zich voor dit voorstel hebben
uitgesproken.

Boekjaar; jaarstukken.
Artikel 9.1.

Boekjaar; jaarstukken.
Artikel 9.1.

9.1.2.

Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn,
maakt het bestuur een jaarrekening op.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de
accountant bedoeld in artikel 9.2.1 en van het jaarverslag,
tenzij artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt, en
van de overige gegevens, voor zover die bij de stukken
moeten worden gevoegd ingevolge de van toepassing zijnde
verplichte regelgeving.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en
alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de
reden melding gemaakt.

9.1.2.

9.1.3.

De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het 9.1.3.
jaarverslag en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens
vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering

Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn,
maakt het bestuur een jaarrekening op.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de
accountant bedoeld in artikel 9.2.1 en van het jaarverslag
bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de
vennootschap geldt, en van de overige gegevens, voor zover
die bij de stukken moeten worden gevoegd ingevolge de van
toepassing zijnde verplichte regelgeving.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en
alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de
reden melding gemaakt.

Wijzigingen houden verband met het
voorstel om de definitie van
"jaarverslag" te vervangen door de
definitie van "bestuursverslag", om
aan te sluiten bij de terminologie
zoals gebruikt in de artikelen 2:391
en 2:392 van het Burgerlijk Wetboek.

De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het Wijzigingen houden verband met het
jaarverslag bestuursverslag en de in artikel 9.1.2 bedoelde
voorstel om de definitie van
overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de
"jaarverslag" te vervangen door de
definitie van "bestuursverslag", om
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bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de
vennootschap aanwezig zijn.
De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden
kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een
afschrift verkrijgen.
Accountant.
Artikel 9.2.
9.2.1.

9.2.2.

algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten
kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden
kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een
afschrift verkrijgen.

TOELICHTING

aan te sluiten bij de terminologie
zoals gebruikt in de artikelen 2:391
en 2:392 van het Burgerlijk Wetboek.

Accountant.
Artikel 9.2.

De algemene vergadering geeft aan een accountant of aan
9.2.1.
een andere expert, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW,
hierna beide te noemen: de accountant, opdracht om de
door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken
overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. Indien de algemene
vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke
opdracht, is de raad van commissarissen bevoegd of, indien
de raad van commissarissen eveneens in gebreke blijft een
dergelijke opdracht te verlenen, het bestuur. De accountant
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en
geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening.

De algemene vergadering geeft aan een accountant of aan
een andere expert, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW,
hierna beide te noemen: de accountant, opdracht om de
door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken
overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. Indien de algemene
vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke
opdracht, is de raad van commissarissen bevoegd of, indien
de raad van commissarissen eveneens in gebreke blijft een
dergelijke opdracht te verlenen, het bestuur. De accountant
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en
geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening. De raad van commissarissen doet een
voordracht voor een deskundige of organisatie van
deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW voor de
opdrachtverlening.

Doorhaling wordt voorgesteld om
aan te sluiten bij de huidige tekst van
artikel 2:393 lid 2 BW.

De keuze van de accountant kan door generlei voordracht
worden beperkt. De aan de accountant verleende opdracht
kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en
door degene die de opdracht heeft verleend; de door het

De keuze van de accountant kan door generlei voordracht
worden beperkt. De aan de accountant verleende opdracht
kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en
door degene die de opdracht heeft verleend, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 lid 2 BW; de

Wijzigingen worden voorgesteld om
aan te sluiten bij de huidige tekst van
artikel 2:393 lid 2 BW.

9.2.2.

De toevoeging wordt voorgesteld om
te verduidelijken dat de raad van
commissarissen een voordracht doet
voor de aanstelling van de
deskundige door de algemene
vergadering, overeenkomstig de
audit-verordening van de Europese
Unie (Regulation (EU) No 537/2014).
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bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van
commissarissen worden ingetrokken.
De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde
redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.
9.2.3.

Zowel het bestuur als de raad van commissarissen kan aan
de accountant of aan een andere accountant op kosten van
de vennootschap opdrachten verstrekken.

TOELICHTING

door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de
raad van commissarissen worden ingetrokken.
De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde
redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.
9.2.3.

Zowel het bestuur als de raad van commissarissen kan aan
de accountant of aan een andere accountant op kosten van
de vennootschap andere dan in de vorige leden van dit
artikel 9.2 genoemde opdrachten verstrekken.

Toevoeging wordt voorgesteld om te
verduidelijken dat de opdrachten als
bedoeld in paragraaf 9.2.3 andere
opdrachten betreffen dan die
genoemd in de andere leden van
artikel 9.2

Winst en verlies: uitkeringen op aandelen.
Artikel 10.1.

Winst en verlies: uitkeringen op aandelen.
Artikel 10.1.

10.1.1.

Het bestuur houdt een agioreserve en een winstreserve aan
voor de gewone aandelen, tot welke reserve slechts de
houders van gewone aandelen gerechtigd zijn.

10.1.1.

Het bestuur houdt een agioreserve en een winstreserve aan
voor de gewone aandelen, tot welke reserve slechts de
aandeelhouders van gewone aandelen gerechtigd zijn.

Wijzigingen houden verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

10.1.4.

a.

10.1.4.

a.

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

b.

Allereerst wordt uit de voor uitkering beschikbare
winst op de cumulatief preferente aandelen dividend
uitgekeerd overeenkomstig dit artikellid.
De dividenduitkering op de cumulatief preferente
aandelen wordt gebaseerd op het hierna te noemen
percentage van het op die aandelen opgevraagde en
gestorte bedrag. Het hiervoor bedoelde percentage is
gelijk aan het gemiddelde van de door de Europese
Centrale Bank vastgestelde EURIBOR rente voor
kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden
- gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze

b.

Allereerst wordt uit de voor uitkering beschikbare
winst op de cumulatief preferente aandelen dividend
uitgekeerd overeenkomstig dit artikellid.
De dividenduitkering op de cumulatief preferente
aandelen wordt gebaseerd op het hierna te noemen
percentage van het op die aandelen opgevraagde en
gestorte bedrag. Het hiervoor bedoelde percentage is
gelijk aan het gemiddelde van de door de Europese
Centrale Bank vastgestelde EURIBOR rente voor
kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden
- gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze
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c.

d.

percentages gelden - gedurende het boekjaar
waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met een bij
de uitgifte door het bestuur vast te stellen opslag van
maximaal vijfhonderd (500) basispunten; EURIBOR
staat voor Euro Interbank Offered Rate.
Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde
uitkering plaatsvindt, het op de cumulatief preferente
aandelen opgevraagde en gestorte bedrag is verlaagd
of, ingevolge een besluit tot verdere storting, is
verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd,
respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een
bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage
van het bedrag van de verlaging respectievelijk
verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de
verlaging respectievelijk van het tijdstip waarop de
verdere storting verplicht is geworden.
Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de
onder a van dit lid bedoelde uitkering volledig te doen,
wordt het tekort uitgekeerd ten laste van de reserves,
voor zover daardoor niet wordt gehandeld in strijd met
het bepaalde in artikel 10.1.2.
Indien en voor zover de onder a van dit artikel 10.1.4
bedoelde uitkering ook niet ten laste van de reserves
kan worden gedaan, wordt uit de winst die in
daaropvolgende jaren wordt geboekt eerst een
zodanige uitkering aan de houders van cumulatief
preferente aandelen gedaan dat het tekort volledig is
aangezuiverd alvorens toepassing kan worden
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c.

d.

TOELICHTING

percentages gelden - gedurende het boekjaar
waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met een bij
de uitgifte door het bestuur vast te stellen opslag van
maximaal vijfhonderd (500) basispunten; EURIBOR
staat voor Euro Interbank Offered Rate.
Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde
uitkering plaatsvindt, het op de cumulatief preferente
aandelen opgevraagde en gestorte bedrag is verlaagd
of, ingevolge een besluit tot verdere storting, is
verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd,
respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een
bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage
van het bedrag van de verlaging respectievelijk
verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de
verlaging respectievelijk van het tijdstip waarop de
verdere storting verplicht is geworden.
Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de
onder a van dit lid bedoelde uitkering volledig te doen,
wordt het tekort uitgekeerd ten laste van de reserves,
voor zover daardoor niet wordt gehandeld in strijd met
het bepaalde in artikel 10.1.2.
Indien en voor zover de onder a van dit artikel 10.1.4
bedoelde uitkering ook niet ten laste van de reserves
kan worden gedaan, wordt uit de winst die in
daaropvolgende jaren wordt geboekt eerst een
zodanige uitkering aan de houders van cumulatief
preferente aandelen gedaan dat het tekort volledig is
aangezuiverd alvorens toepassing kan worden
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e.

f.

gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van
dit artikel. Op de preferente aandelen worden geen
verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel 10.1.4, in
artikel 10.2 en in artikel 11.2 is bepaald; tussentijdse
uitkeringen gedaan overeenkomstig het bepaalde in
artikel 10.2 over enig boekjaar komen in mindering op
de uitkeringen krachtens dit artikel 10.1.4.
Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld
en in dat boekjaar een of meer cumulatief preferente
aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben
degenen die houder van deze aandelen waren, een
onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als
hierna omschreven. De winst, die aan de bedoelde
houder(s) zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan
het bedrag van de uitkering, waarop zij op grond van
het bepaalde onder a van dit lid recht zouden hebben,
indien zij ten tijde van de winstvaststelling nog
houders zouden zijn geweest van de hiervoor
bedoelde cumulatief preferente aandelen, naar
tijdsgelang gerekend over de periode dat zij in
bedoeld boekjaar houders van deze aandelen waren,
op welke uitkering in mindering komt het bedrag van
de uitkering die overeenkomstig het bepaalde in
artikel 10.2 is gedaan.
Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van
cumulatief preferente aandelen heeft plaatsgevonden,
zal voor dat boekjaar het dividend op de
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e.

f.

TOELICHTING

gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van
dit artikel. Op de preferente aandelen worden geen
verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel 10.1.4, in
artikel 10.2 en in artikel 11.2 is bepaald; tussentijdse
uitkeringen gedaan overeenkomstig het bepaalde in
artikel 10.2 over enig boekjaar komen in mindering op
de uitkeringen krachtens dit artikel 10.1.4.
Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld
en in dat boekjaar een of meer cumulatief preferente
aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben
degenen die houder van deze aandelen waren, een
onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als
hierna omschreven. De winst, die aan de bedoelde
houder(s) zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan
het bedrag van de uitkering, waarop zij op grond van
het bepaalde onder a van dit lid recht zouden hebben,
indien zij ten tijde van de winstvaststelling nog
houders zouden zijn geweest van de hiervoor
bedoelde cumulatief preferente aandelen, naar
tijdsgelang gerekend over de periode dat zij in
bedoeld boekjaar houders van deze aandelen waren,
op welke uitkering in mindering komt het bedrag van
de uitkering die overeenkomstig het bepaalde in
artikel 10.2 is gedaan.
Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van
cumulatief preferente aandelen heeft plaatsgevonden,
zal voor dat boekjaar het dividend op de
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g.

desbetreffende aandelen naar rato tot de
desbetreffende dag van uitgifte worden verminderd.
Indien het dividendpercentage is aangepast in de loop
van het boekjaar, geldt voor de berekening van het
dividend over dat jaar tot de dag van aanpassing het
vóór die aanpassing geldende percentage en vanaf
die dag van aanpassing het gewijzigde percentage.

WIJZIGING AGENDAPUNT 11
VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

g.

TOELICHTING

desbetreffende aandelen naar rato tot de
desbetreffende dag van uitgifte worden verminderd.
Indien het dividendpercentage is aangepast in de loop
van het boekjaar, geldt voor de berekening van het
dividend over dat jaar tot de dag van aanpassing het
vóór die aanpassing geldende percentage en vanaf
die dag van aanpassing het gewijzigde percentage.

10.1.5.

Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, bepalen dat enig bedrag dat van de winst
overblijft na toepassing van artikel 10.1.4 wordt toegevoegd
aan de reserves.

10.1.54. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, bepalen dat enig bedrag dat van besluiten
om de winst overblijft na toepassing van artikel 10.1.4 wordt
toegevoegd aan de reserves of een deel daarvan te
reserveren.

Wijzigingen houden verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

10.1.6.

Hetgeen van de winst overblijft na toepassing van de
artikelen 10.1.4 en 10.1.5 staat ter beschikking van de
algemene vergadering, met dien verstande dat over
cumulatief preferente aandelen geen verdere uitkering
plaatsvindt. De algemene vergadering kan besluiten tot
reservering of tot uitkering aan de houders van gewone
aandelen.

10.1.65. Hetgeen van de winst overblijft na toepassing van de
artikelen 10.1.4 en 10.1.5 staat ter beschikking van de
algemene vergadering, met dien verstande dat over
cumulatief preferente aandelen geen verdere uitkering
plaatsvindt. De algemene vergadering kan besluiten tot
reservering of tot uitkering aan de aandeelhouders van
gewone aandelen.

Wijzigingen houden verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

10.1.7.

De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van
commissarissen - besluiten aan de houders van gewone
aandelen een uitkering te doen in de vorm van gewone
aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

10.1.76. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur welk voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van
commissarissen - besluiten aan de aandeelhouders van
gewone aandelen een uitkering te doen in de vorm van
gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap in
plaats van een geldbetaling.

Wijzigingen houden verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

10.1.8.

Met inachtneming van het overigens in dit artikel 10.1
bepaalde kan de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de

10.1.87. Met inachtneming van het overigens in dit artikel 10.1
bepaalde kan de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur - welk voorstel moet worden goedgekeurd door de

Wijzigingen houden verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.
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raad van commissarissen - besluiten tot uitkeringen aan
houders van gewone aandelen ten laste van een of meer
reserves die niet krachtens de wet door de vennootschap
moeten worden aangehouden.
10.1.9.

Op aandelen die de vennootschap zelf houdt in haar eigen
kapitaal of de door haar gehouden certificaten van aandelen
worden geen uitkeringen gedaan, tenzij die aandelen zijn
belast met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.

TOELICHTING

raad van commissarissen - besluiten tot uitkeringen aan de
aandeelhouders van gewone aandelen ten laste van een of
meer reserves die niet krachtens de wet door de
vennootschap moeten worden aangehouden.
10.1.98. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt in haar eigen
kapitaal of de door haar gehouden certificaten van aandelen
worden geen uitkeringen gedaan, tenzij die aandelen zijn
belast met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.

10.1.10. Elke wijziging van een opslag als bedoeld in artikel 10.1.4
onder b en g, behoeft de goedkeuring van de vergadering
van houders van cumulatief preferente aandelen. Indien de
goedkeuring niet wordt verleend, geldt de eerder
vastgestelde opslag.

10.1.10. Elke wijziging van een opslag als bedoeld in artikel 10.1.4
onder b en g, behoeft de goedkeuring van de vergadering
van houders van cumulatief preferente aandelen. Indien de
goedkeuring niet wordt verleend, geldt de eerder
vastgestelde opslag.

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

10.1.11. Het bestuur is bevoegd te besluiten hoe een uit de
jaarrekening blijkend tekort zal worden verantwoord.

10.1.119. Het bestuur is bevoegd te besluiten hoe een uit de
jaarrekening blijkend tekort zal worden verantwoord.

Tussentijdse uitkeringen.
Artikel 10.2.

Tussentijdse uitkeringen.
Artikel 10.2.

10.2.1.

Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, tot tussentijdse uitkeringen aan
aandeelhouders of aan houders van aandelen van een
bepaalde soort besluiten, indien uit een tussentijdse
vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel
10.1.2 is voldaan.

10.2.1.

Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van
commissarissen, tot tussentijdse uitkeringen aan de
aandeelhouders of aan houders van aandelen van een
bepaalde soort besluiten, indien uit een tussentijdse
vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel
10.1.2 is voldaan.

Wijzigingen houden verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.

10.2.3.

In geval van intrekking met terugbetaling van alle cumulatief
preferente aandelen, wordt op de dag van terugbetaling een
uitkering gedaan, welke uitkering gelijk is aan het op het
betreffende aandeel bij uitgifte gestorte agio vermeerderd

10.2.3.

In geval van intrekking met terugbetaling van alle cumulatief
preferente aandelen, wordt op de dag van terugbetaling een
uitkering gedaan, welke uitkering gelijk is aan het op het
betreffende aandeel bij uitgifte gestorte agio vermeerderd

Doorhaling houdt verband met de
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.
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met een uitkering welke berekend wordt in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 10.1.4 en wel over de periode
waarover nog niet eerder een uitkering bedoeld in de eerste
zin van artikel 10.1.4 is gedaan tot aan de dag van
terugbetaling, een en ander mits is voldaan aan het vereiste
van artikel 10.1.2 blijkens een tussentijdse
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 10.2.2.
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met een uitkering welke berekend wordt in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 10.1.4 en wel over de periode
waarover nog niet eerder een uitkering bedoeld in de eerste
zin van artikel 10.1.4 is gedaan tot aan de dag van
terugbetaling, een en ander mits is voldaan aan het vereiste
van artikel 10.1.2 blijkens een tussentijdse
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 10.2.2.

10.2.4.

Het bestuur maakt een voorstel tot uitkering op gewone
aandelen en een besluit tot tussentijdse uitkering op gewone
aandelen onverwijld openbaar overeenkomstig de
beursregels van de effectenbeurs waar de gewone aandelen
in de vennootschap zijn genoteerd op verzoek van de
vennootschap. De openbaarmaking vermeldt de dag waarop
en de plaats waar de uitkering betaalbaar of - in geval van
een voorstel tot uitkering - vermoedelijk betaalbaar wordt
gesteld.

10.2.43. Het bestuur maakt een voorstel tot uitkering op gewone
Doorhaling houdt verband met de
aandelen en een besluit tot tussentijdse uitkering op gewone voorgestelde afschaffing van de
aandelen onverwijld openbaar overeenkomstig de
cumulatief preferente aandelen.
beursregels van de effectenbeurs waar de gewone aandelen
in de vennootschap zijn genoteerd op verzoek van de
vennootschap. De openbaarmaking vermeldt de dag waarop
en de plaats waar de uitkering betaalbaar of - in geval van
een voorstel tot uitkering - vermoedelijk betaalbaar wordt
gesteld.

10.2.5.

Uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de
dag waarop zij zijn vastgesteld, tenzij het orgaan dat de
uitkering vaststelt een andere dag bepaalt.

10.2.54. Uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de
dag waarop zij zijn vastgesteld, tenzij het orgaan dat de
uitkering vaststelt een andere dag bepaalt.

10.2.6.

Uitkeringen, waarover vijf (5) jaren en een (1) dag nadat zij
opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de
vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.

10.2.65. Uitkeringen, waarover vijf (5) jaren en een (1) dag nadat zij
opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de
vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.

10.2.7.

Het bestuur kan bepalen dat uitkeringen op aandelen in euro 10.2.76. Het bestuur kan bepalen dat uitkeringen op aandelen in euro
of in andere valuta betaalbaar worden gesteld.
of in andere valuta betaalbaar worden gesteld.

Vereffening.
Artikel 11.2.

Vereffening.
Artikel 11.2.
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11.2.3.

Hetgeen na de voldoening van alle schulden van het
11.2.3.
vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:23b BW, als volgt
verdeeld:
a.
ten eerste wordt, zo mogelijk, aan de houders van de
cumulatief preferente aandelen het nominale bedrag
van hun aandelen, dan wel indien deze niet zijn
volgestort het daarop gestorte bedrag, uitgekeerd,
vermeerderd met een bedrag gelijk aan het onder b in
artikel 10.1.4 bedoelde percentage van het verplicht
op de cumulatief preferente aandelen opgevraagde en
gestorte bedrag, berekend over ieder jaar of gedeelte
van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag
volgende op de periode waarover het laatste dividend
op de cumulatief preferente aandelen is betaald en die
eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde
uitkering op cumulatief preferente aandelen.
Indien hetgeen resteert niet voldoende is om de
uitkeringen als bedoeld onder dit sub a te doen, zullen
die uitkeringen aan de houders van de cumulatief
preferente aandelen geschieden naar rato van de
bedragen die zouden worden uitgekeerd indien het
restant wel voldoende voor volledige uitkering zou
zijn;
b.
ten tweede, komt hetgeen eventueel na uitkering als
in sub a bedoeld overblijft toe aan de houders van
gewone aandelen in verhouding tot het nominaal
bedrag aan gewone aandelen dat ieder bezit.`

WIJZIGING AGENDAPUNT 11
VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

TOELICHTING

Hetgeen na de voldoening van alle schulden van het
Wijzigingen houden verband met de
vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt
voorgestelde afschaffing van de
cumulatief preferente aandelen.
komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:23b
BW, als volgt verdeeld:
a.
ten eerste wordt, zo mogelijk, aan de houders van de
cumulatief preferente aandelen het nominale bedrag
van hun aandelen, dan wel indien deze niet zijn
volgestort het daarop gestorte bedrag, uitgekeerd,
vermeerderd met een bedrag gelijk aan het onder b in
artikel 10.1.4 bedoelde percentage van het verplicht
op de cumulatief preferente aandelen opgevraagde en
gestorte bedrag, berekend over ieder jaar of gedeelte
van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag
volgende op de periode waarover het laatste dividend
op de cumulatief preferente aandelen is betaald en die
eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde
uitkering op cumulatief preferente aandelen.
Indien hetgeen resteert niet voldoende is om de
uitkeringen als bedoeld onder dit sub a te doen, zullen
die uitkeringen aan de houders van de cumulatief
preferente aandelen geschieden naar rato van de
bedragen die zouden worden uitgekeerd indien het
restant wel voldoende voor volledige uitkering zou
zijn;
b.
ten tweede, komt hetgeen eventueel na uitkering als
in sub a bedoeld overblijft toe aan de aandeelhouders
van gewone aandelen in verhouding tot het nominaal
bedrag aan gewone aandelen dat ieder bezit.`
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SLOTVERKLARING NOTARIELE AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste kapitaal van de
vennootschap ten tijde van het passeren van deze akte [●] euro (EUR
[●]) bedraagt, verdeeld in [●] ([●]) aandelen.

Op grond van artikel 2:124 lid 3 BW
dient het geplaatst kapitaal van de
Vennootschap ten tijde van het
passeren van de akte van
statutenwijziging van de
Vennootschap te worden vermeld.
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