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STATUTENWIJZIGING GOLD INTERNATIONAL BV

Heden, negenentwintig december tweeduizendzestien, verscheen voor----
mij, Mr. Johannes Antonius Petrus Dings, notaris in de gemeente Peel en
Maas kantoorhoudende te Panningen: --------
de heer Stefan Bordihn, geboren te Mönchengladbach op twee juli--------
negentienhonderdzevenenzeventig, houder van een Nederlandse-----------
identiteitskaan met nummer lK7PP3J38, wonende te 6043 KA Roermond,
Akkermunthof 7, gehuwd;
te dezen handelend: ------------
a. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Eckhard Schulz, geboren te

Stettin (Polen) op negentien maart negentienhonderd veertig, houder--
van een Duitse identiteitskaart (Personalausweis) met nummer
L7P32BYG9 (geldig tot twee februari tweeduizend eenentwintig), te ----
dezer zake woonplaats kiezend op het adres van na te melden
vennootschap te 591 1 KJ Venlo, Spoorstraat 42-52,-
bij het verlenen van zijn volmacht handelend als---------
vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Gold lnternational -----
8.V., statutair gevestigd te Helden, gemeente Peel en Maas,
kantoorhoudende te 591 1 KJ Venlo, Spoorstraal 42 -52, ingeschreven
in het handelsregister onder dossiernummer 1 41 07207; -------------
hierna ook te noemen: "de vennootschap";

b. als persoon aangewezen door de algemene vergadering van-------------
aandeelhouders van de vennootschap en als zodanig bevoegd om na-
te melden statutenwijziging in deze akte vast te leggen. --

De verschenen persoon verklaarde: ------------
INLEIDING
1. ln de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van---

de vennootschap gehouden op achtentwintig december
tweeduizendzestien, is besloten tot: --------------
a. wijziging van de statutaire zetel van de vennootschap;
b. algehele wijziging en opnieuw vaststellen van de statuten van de---

vennootschap.-------
2. De verschenen persoon heeft in die vergadering volmacht gekregen ---

om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen
en om die aanvullingen en wijzigingen in de statuten aan te brengen ---
die door hem nodig of nuttig worden geacht.

3. Van het besluit en de volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte---
kopie van de notulen van gemelde vergadering.

STATUTENWIJZ!GING
De verschenen persoon constateert ter uitvoering van gemeld besluit dat -

de statuten zijn gewijzigd en opnieuw worden vastgesteld als volgt.
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE.
Artikel 1, Definities en interpretatie.
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1. ln deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter ----------
vermelde betekenissen: ---------
a. aandeel betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.
b. aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen.----
c. algemene vergadering of algemene vergadering van --------

aandeelhouders betekent het vennootschapsorgaan dat wordt ------
gevormd door de persoon of personen aan wie als aandeelhouder-
of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een -----
bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) --
en andere personen met vergaderrechten
bestuur betekent het bestuur van de vennootschap.
bestuurder betekent een lid van het bestuur.
commissaris betekent een lid van de raad van commissarissen.-----
jaarlijks budget betekent door het bestuur vastgestelde en
goedgekeurde jaarlijks budget voor de vennootschap, hetgeen een
gedetailleerde winstverliesverrekenin g, een gedetailleerde balans --
en een kasstroomoverzicht voor de komende twaalf maanden zal --
bevatten.

h. gegadigden betekent de paftijen zoals bepaald in artikel 8.5.---------
i. raad van commissarissen betekent de raad van commissarissen ---

van de vennootschap. -------
j. vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne--------

organisatie wordt beheerst door deze statuten.
k. vergaderrechten betekent het recht om algemene vergaderingen ---

van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, ---
als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten --------------
overeenkomstig artikel 9 zijn toegekend

l. verzoeker betekent de betreffende aandeelhouder zoals bepaald in
artikel 8.4.--------

2. De term schriftelijk betekent bij brief, e-mail of enig ander elektronisch-
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is,-
en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd. -----

3. Het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering
vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.

4. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze---
statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. --------

5. Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en --------------
uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, ----------
dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze
statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals -
deze van tijd tot tijd luidt. -------

HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL EN DOEL.
Artikel 2. Naam en zetel.
1. De naam van de vennootschap is: Gold lnternational 8.V..
2. De vennootschap heeft haar zetel te Venlo.
Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft ten doel:
(a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen ---

d.
e.
f.
g.
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van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;--
(b) het financieren van ondernemingen en vennootschappen, -----------------
(c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen -

het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, -

alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
(d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan

ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in----
een groep is verbonden en aan derden; ----------

(e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en
het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van---------
ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in----
een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

(f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van
registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;-----------

(g) het verhandelen van valuta, efÍecten en vermogenswaarden in het -----
algemeen; ------------

(h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten,
vergunningen, know-how, auteursrechten, databanken en andere
intellectuele eigendomsrechten ; -------------

(i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële --
activiteiten ; ------------

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt oÍ daartoe bevorderlijk ----
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 4. Kapitaal.
1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één oÍ meer aandelen.---

Elk aandeel heeft een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10).-
2. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet -------------

u itgegeven. -----------
Artikel 5. Reqister van aandeelhouders.
1. Het bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen

en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen. ln het-------
register van aandeelhouders worden ook opgenomen de namen en ----
adressen van alle andere personen met vergaderrechten alsmede de -
namen en adressen van alle houders van een pandrecht of
vruchtgebruik op aandelen aan wie de vergaderrechten niet toekomen.

2. Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in
artikel 2.194 van liet Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen.
1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van het bestuur,

Een bestuursbesluit tot uitgifte van aandelen behoeft de goedkeuring --
van de raad van commissarissen.

2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de ----
verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.--

3. Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde--
ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris------
verleden akte waarbij de betrokkenen paftij zijn. -------

4. ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een
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voorkeu rsrecht naar even redigheid van het gezamen lij ke nom inale -----
bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen---------
terzake en het bepaalde in artikel 6.5.--------

5. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden
beperkt of uitgesloten bij besluit van het bestuur. Een bestuursbesluit--
tot beperking of uitsluiting van de voorkeursrechten behoeft de ----------
goedkeuring van de raad van commissarissen

6. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen
betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere
rechtshandelingen genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk
Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering. ----------

Artikel 7. Eigen aandelen: vermindering_van het geplaatste kapitaal.
1. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte--

aandelen of certificaten daarvan verkrijgen met inachtneming van de --
toepasselijke wettelijke bepalingen.

2. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een
dochtermaatschappij daarvan en voor aandelen waarvan de--------------
vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten------
houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

3. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het -------
geplaatste kapitaal van de vennootschap met inachtneming van de-----
toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 8. Overdracht van aandelen en overdrachtsbeperkingen.
Afdeling A. Levering. ----------
1. Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten

overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris----
verleden akte waarbij de betrokkenen paftij zijn. -------

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de
rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden---------
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de ------------
rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend,
overeenkomstig hetgeen lerzake in de wet is bepaald

Afdeling B. Goedkeuringsvereiste bij overdracht van aandelen
3. De volgende bepalingen van dit artikel 8 afdeling B zijn van toepassing

op een overdracht van één of meer aandelen, tenzij (i) de raad van-----
commissarissen schriftelijk toestemming heeft verleend tot de------------
voorgenomen overdracht, welke toestemming alsdan voor een periode
van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder ---
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere ----
aandeelhouder vetplicht is.

4. Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden na
voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. De -------
desbetreffende aandeelhouder (de verzoeker) doet het verzoek tot -----
goedkeuring door middel van een kennisgeving aan de raad van --------
commissarissen, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst -
over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen ----
wenst over te dragen,
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5. lndien:
a. door de raad van commissarissen omtrent het verzoek tot ------------

goedkeuring geen besluit is genomen binnen zes weken nadat het-
verzoek door de raad van commissarissen is ontvangen; of

b. de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de raad van----
commissarissen gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker------
opgave heeft gedaan van één of meer personen die bereid zijn alle
aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft------
tegen contante betaling te kopen (de gegadigden), wordt de ---------
gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder
(a) bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde -----
termijn van zes weken. De vennootschap kan alleen met--------------
instemming van de verzoeker als gegadigde optreden.-

6. De prijs waarvoor de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring ----
betrekking heeft door de gegadigden kunnen worden gekocht, wordt---
vastgesteld door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg -

of door eén of meer door hen aan te wijzen deskundigen. lndien zij-----
over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, ----
wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke--------
deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te
benoemen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants. lndien een deskundige is aangewezen, is deze
gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de -------------
vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan
kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. ----------

7. Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt.
dienen de gegadigden aan de raad van commissarissen op te geven --
hoeveel van de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft zij-------
wensen te kopen. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan----
een gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de-------
andere gegadigden. ----------

8. De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot één maand na de----
dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij
alle aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan
verkopen en tegen welke prijs. ------

9. lndien de raad van commissarissen de gevraagde goedkeuring----------
verleent of komt vast te staan dat niet alle aandelen waarop het
verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling door
een of meer gegadigden worden gekocht, mag de verzoeker tot drie ---
maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel
daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe--
in het verzoek tot goedkeuring waren genoemd.

10.Alle kennisgevingen en opgaven ingevolge dit artikel B geschieden-----
schriftelijk. Telkens wanneer de raad van commissarissen zodanige----
kennisgeving of opgave ontvangt, zendt de raad van commissarissen -

daarvan onverwijld een kopie aan de verzoeker en alle gegadigden ----
(met uitzondering van de afzender).

11. De kosten verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun------
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werkzaamheden komen ten laste van: -------
(a) de verzoeker, indien deze zich terugtrekt; ----
(b) de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien

de aandelen door één of meer gegadigden zijn gekocht, met dien --
verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot-
het aantal door hem gekochte aandelen;

(c) de vennootschap in de niet onder (a) of (b) genoemde gevallen. ----
12. Het in dit artikel 8 afdeling B bepaalde is van overeenkomstige

toepassing ingeval van toedeling van aandelen bij verdeling van een---
gemeenschap anders dan aan degene van wiens zijde de aandelen in
de gemeenschap zijn gevallen.---------

Afdeling C. Goedkeuringsvereiste in bijzondere gevallen. --------
13.lngeval van (i) surséance van betaling of faillissement van een-----------

aandeelhouder, (ii) ondercuratelestelling van een aandeelhouder, (iii)--
een rechterlijke beslissing waarbij in verband met de lichamelijke of ----
geestelijke toestand van een aandeelhouder een bewind over één of --
meer van diens goederen wordt ingesteld, (iv) overlijden van een -------
aandeelhouder, (v) overgang van aandelen als gevolg van een
juridische fusie of splitsing of (vi) de verwerving door een persoon van-
zeggenschap (zoals gedefinieerd in artikel 8.14) over een
aandeelhouder-rechtspersoon, behoudens in het geval deze persoon -
onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving van de zeggenschap ------
reeds een groepsmaatschappij (zoals bedoeld in artikel 2:24b van het-
Burgerlijk Wetboek) was van de desbetreffende--
aandeelhouderrechtspersoon, behoeft die aandeelhouder, dan wel -----
behoeven diens rechtsopvolgers, de goedkeuring van de raad van -----
commissarissen om de betrokken aandelen te mogen behouden. Het -

hiervoor in dit artikel B---------
afdeling B bepaalde is van overeenkomstige toepassing, voor zover in-----
artikel 8.14 niet anders is bepaald
14. Het verzoek om goedkeuring dient binnen drie maanden na het ---------

plaatsvinden van de desbetreffende gebeurtenis te worden gedaan en
kan niet worden ingetrokken. lndien de raad van commissarissen niet -

tijdig een of meer gegadigden heeft aangewezen of komt vast te staan
dat niet alle aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking -

heeft tegen contante betaling door één of meer gegadigden worden----
gekocht, dan mag de verzoeker, dan wel mogen diens
rechtsopvolgers, de desbetreffende aandelen behouden. I ndien het ----
verzoek niet binnen genoemde termijn is gedaan, is de vennootschap -

onherroepelijk gevolmachtigd dat verzoek te doen en, indien alle--------
aandelen waarop dat verzoek betrekking heeft, worden gekocht, die ---
aandelen aan de door de raad van commissarissen aangewezen -------
gegadigde of gegadigden te leveren. ln dat geval wordt de koopprijs ---
door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd, na aftrek van
de voor diens rekening komende kosten.----

15.Voor de toepassing van aftikel 8.13 betekent "zeggenschap" over een-
aandeelhouder-rechtspersoon :

(i) dat een persoon, daaronder mede begrepen personen met wie ------
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zodanige persoon handelt volgens een onderlinge regeling tot-------
samenwerking, direct of indirect, de meerderheid van de aandelen-
in het kapitaal van de desbetreffende aandeelhouder-rechtspersoon
houdt; dan wel

(ii) dat een persoon, daaronder mede begrepen personen met wie------
zodanige persoon handelt volgens een onderlinge regeling tot-------
samenwerking, direct of indirect, door aandeelhouderschap, het ----
bezit van stemrecht, overeenkomst of anderszins, de macht heeft--
om de meerderheid van de bestuurders, commissarissen of leden -

van een ander bestuursorgaan van de desbetreffende
aandeelhouderrechtspersoon te benoemen of te ontslaan, dan wel
op andere wijze zeggenschap over het bestuur en het beleid van---
die aandeelhouderrechtspersoon kan uitoefenen

Artikel 9. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen, certificaten van
aandelen.
1. Het bepaalde in de artikelen 8.'1 en 8.2 is van overeenkomstige ---------

toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. --------------
2. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een pandrecht rust, ---

komt toe aan de aandeelhouder. Echter. het stemrecht kan ingevolge -
een schriftelijke overeenkomst tussen aandeelhouder en pandhouder -
toekomen aan de pandhouder, indien zodanige overgang van------------
stemrecht is goedgekeurd door het bestuur en de raad van
commissarissen. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, -

ongeacht of deze het stemrecht heeft, en aan de pandhouder met ------
stemrecht, maar niet aan de pandhouder zonder stemrecht. --------------

3. Het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 is eveneens van --------
overeenkomstige toepassing op de vestiging oÍ levering van een
vruchtgebruik op aandelen. Het stemrecht verbonden aan aandelen----
waarop een vruchtgebruik rust, komt toe aan de aandeelhouder. Aan --
de houder van een vruchtgebruik op aandelen komen de ---------
vergaderrechten niet toe.

4. De vennootschap kent aan houders van certificaten van aandelen ------
geen vergaderrechten toe. --------

HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR.
Artikel 1 0. Bestuurders.
1. Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. Zowel natuurlijke -----

personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
2. De algemene vergadering kan een bestuurder aanwijzen als chief ------

executive officer (CEO). De algemene vergadering kan ook
bestuurders aanwijzen met de titels chief Íinancial officer (CFO) of ------
chief operational officer (COO).

3. De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere
arbeidsvoorwaarden voor bestuurders komt toe aan de raad van
commissarissen.-----

Artikel 11. Benoeming; titel en ontslag.
1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.-----------
2. De raad van commissarissen zal voor elke vacature één of meer--------

kandidaten voordragen. --------
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3. De voordracht van de raad commissarissen voor een te vervullen-------
vacature bestaat uit één of meer kandidaten en is bindend. lndien twee
of meer kandidaten worden voorgedragen, geschiedt benoeming in de
desbetreffende vacature door verkiezing uit de op de bindende
voordracht geplaatste kandidaten. De algemene vergadering van
aandeelhouders kan aan een bindende voordracht steeds het------------
bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte------------
stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de------
vennootschap veftegenwoordigen. lndien de voordracht één kandidaat
voor de te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht-
tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter ----
aan de voordracht wordt ontnomen

4. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een-------
bestuurder anders dan overeenkomstig een bindende of niet-bindende
voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de----
uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste
kapitaal van de vennootschap veftegenwoordigen.---------

5. Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de-----
benoeming van een bestuurder, uitsluitend worden gestemd over-------
kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering
is vermeld

6. Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurder worden van de --
kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt-
of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met -

de vervulling van de taak van de bestuurder. Een voordracht tot---------
benoeming wordt gemotiveerd.----------

7. ledere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering -----
worden ontslagen

L ledere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering -----
en/of de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing --
kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer
duren dan drie maanden. ls na verloop van die tijd geen beslissing -----
genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt
de schorsing. Een schorsing kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden opgeheven. -----------

9. Op de herbenoeming van een bestuurder is het bepaalde in dit artikel -

11 omtrent benoeming van een bestuurder van overeenkomstige -------
toepassin g. -----------

Aftikel 1 2. Bestuurstaak: taakverdeling.
Het bestuur is 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. Elke bestuurder --
draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken,
onverminderd het bepaalde in artikel 15.---------
Artikel 1 3. Vertegenwoordiglng.
1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De----
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bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elke
bestu u rder. -----------

2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte----------------
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen
vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze
functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 1 4. Verqaderingen, besluitvorming.
'1. Het bestuur vergadert telkenmale wanneer een bestuurder dat nodig --

acht. Van het verhandelde worden notulen gehouden
2. Besluiten van het bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid

van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. ----------
3. Besluiten van het bestuur mogen te allen tijde schriftelijk worden --------

genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle bestuurders is -----
voorgelegd en geen van hen zich tegen dezewijze van besluitvorming
verzet.

4. Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, ---
indien ten minste de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig
oÍ vertegenwoordigd is. Echter, het bestuur is bevoegd typen besluiten
aan te wljzen waarvoor een afwijkende regeling geldt. Deze typen ------
besluiten en de aard van de aÍwijking dienen duidelijk te worden
omschreven en op schrift te worden gesteld.

5. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het-----
bijeenkomen van bestuurders in de gemeente waar volgens deze-------
statuten de vennootschap haar zetel heeft of in een andere plaats in ---
Nederland. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel
van telefoongesprekken, "video conference" of via andere
communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat
zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op -----
deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering
aanwezig zijn. -------

6. Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en---------
werkwijze in het bestuur. ln dat kader kan het bestuur onder meer ------
bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal----
zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels -

en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels
en taakverdeling aan zijn goedkeuring ondenruerpen.

Artikel 1 5. Goedkeuring van bestuursbesluiten.
1. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, --

zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen
onderworpen de besluiten van het bestuur, voor zover niet specifiek in
het jaarlijks budget is bepaald, ten aanzien van:
(a) het kopen, vervreemden, bezwaren, leasen, huren, verhuren of op-

enige andere wijze verkrijgen of in gebruik nemen of geven van-----
registergoederen, met dien verstande dat een aÍzonderlijke ----------
transactie of overeenkomst of een reeks van gerelateerde
transacties of overeenkomsten een waarde van meer dan ------------
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) per jaar--------
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vertegenwoordigen;
(b) het aangaan of wijzigen van overeenkomsten waarbij de --------------

vennootschap geld uitleent of leent, waaronder het aangaan of------
wijzigen van een kredietfaciliteit, lening of financiering, in welke -----
vorm dan ook, verleend door of aan de vennootschap, met
uitzondering van het trekken van gelden onder een reeds
goedgekeurde kredietfaciliteit of leningsovereenkomst, en met dien
verstande dat een afzonderlijke transactie of overeenkomst of een -
reeks van gerelateerde transacties of overeenkomsten een waarde
van meer dan twee miljoen euro (€ 2.000.00,00)----------
vertegenwoordigen of, indien niet een derde maar een gerelateerde
partij betrokken is, een waarde van tien miljoen euro
(€ 1 0.000.00,00) vertegenwoordigen ;

(c) het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als
borg of (hoofdelijk) medeschuldenaar verbindt of garant stelt, of ----
zich anderszins voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling
voor een schuld van een derde verbindt;--

(d) een (des)investering, voor zover een afzonderlijke transactie of -----
overeenkomst of een reeks van gerelateerde transacties of-----------
overeenkomsten een belang van vijÍ miljoen euro (€ 5.000.00,00) --
per (des)investering te boven gaat;-------

(e) het aangaan van directe of indirecte strategische lange termijn ------
samenwerkingen met een andere vennootschap of het beëindigen-
van zulke samenwerking of het deelnemen in andere----
vennootschappen (hetzij door middel van de verkrijging van----------
aandelen in het kapitaal van deze andere vennootschap of
anderszins) of het verkrijgen van een direct of indirect belang in het
kapitaal van een andere vennootschap of het wijzigen van de--------
grootte van enig reeds bestaand belang met dien verstande dat dit
buiten het kader valt van reguliere portefeuillebeheer;

(f) het besluiten tot de benoeming, schorsing of ontslag van enige ------
bestuurder of commissaris van enige groepsmaatschappij, of het---
verlenen, wijzigen of intrekken van een volmacht,---------

(g) het beschikken van enige juridische procedure die een effect van---
meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op de---------------
vennootschap of een groepsmaatschappij heeft, waaronder----------
begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering ----
van het nemen van die juridische beschermingsmaatregelen die----
geen uitstel kunnen lijden;------

(h) het vaststellen en goedkeuren van het jaarlijks budget voor de ------
vennootschap; -------

(i) het aangaan of wijzigen van arbeids-, management-, consultancy- oÍ
overeenkomstige overeenkomsten met betrekking tot (leden van) --
het bestuur en/of de raad van commissarissen of het wijzigen van--
zulke overeenkomsten; of ----------

0 het afstand doen van rechten, of het aangaan of wijzigen van enige-
overeenkomst (i) anders dan in de normale uitoeÍening van de ------
onderneming, of (ii) die niet op arm's length zijn. -------
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2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, --
zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering--
van aandeelhouders ondenruorpen de besluiten van het bestuur ten ----
aanzien van een voorstel tot een juridische fusie of juridische splitsing-
zoals bedoeld in titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (of een -
equivalent op grond van buitenlands recht) waarbij de vennootschap---
paftij is. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een----
twee/derde (213) meerderheid van de stemmen die zijn uitgebracht in--
een vergadering van aandeelhouders

3. ln het geval de raad van commissarissen er niet in slaagt een besluit te
nemen ten aanzien van één van de onderwerpen zoals opgenomen in
artikel 15.1, zal de algemene vergadering beslissen.

4. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die
in artikel 15.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen.------
Deze andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en ------
schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. ---------

5. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen of de
algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 15.1 tot-
en met 15.4 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur
oÍ de bestuurders niet aan. -------

Artikel 1 6. Tegenstriidige belangen.
1 . Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in aftikel 16.2

of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang -

kan hebben (beide een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn
medebestuurders en de raad van commissarissen hiervan in kennis.---

2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en---
besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of--------
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. --------

3. Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in aftikel16.2 is slechts
sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet--
worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar --------
verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te ---
behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de-----------
vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een
belang heeft, dan betekent het enkele Íeit dat een bestuurder enige ----
functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, --
en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake -

is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel16.2.
4. De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang

niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als-------------
bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een ----
bestuurder die belet heeft.

5. Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de----
vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 13.1 niet aan. -

De raad van commissarissen kan bepalen dat daarnaast één of meer -

personen op grond van dit artikel 16.5 bevoegd zijn tot ---------
vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de ---------
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vennootschap en een of meer bestuurders een (potentieel) ---------------
tegenstrijdig belang voordoet.

Artikel 17. Ontstentenis of belet.
1. ln geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de

overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met
het besturen van de vennootschap belast.

2. ln geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen----
van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de -
vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen --
en/of één of meer andere personen.

3. Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig oÍ-----------
vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, --
of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante-----------
bestuurszetels en bestuurders die belet hebben. --------

HOOFDSTUK 5. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.
Artikel 1 8. Commissarissen.
1. De vennootschap heeft (met ingang van een februari tweeduizend------

zeventien) een raad van commissarissen bestaande uit één of meer---
commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.-----
Een commissaris wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij in het ----
besluit tot benoeming van de betrokken commissaris anders wordt -----
bepaald. De algemene vergadering kan bepalen dat de ---------
commissarissen periodiek dienen af te treden volgens een door de-----
raad van commissarissen vast te stellen rooster.

3. Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris
worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het -----
bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de
vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft
bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling ---
van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke ---
rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich ----
daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren,
kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht-
of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
ledere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering ---
worden geschorst en ontslagen. ---------
De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging
toekennen

Artikel 19. Taak en bevoegdheden.
1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het--

beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de--------
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het---
bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de -----
commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met
haar verbonden onderneming. --

2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de----
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uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens
Het bestuur stelt ten minste één keer per kwartaal van het jaar de raad
van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van ---
het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het
beheers- en controlesysteem van de vennootschap.--------
De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan.
De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de ---------------
vennootschap. -------

5. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer------
commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en
de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze--
personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de ---------
vennootschap in te zien.----

6. De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de----------
besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in -------
aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.--

Artikel 20. Voorzitter en secretaris.
1. De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen

tot voorzitter van de raad van commissarissen. Heeft de algemene -----
vergadering geen voorzitter benoemd, dan benoemt de raad van--------
commissarissen zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van ---------
commissarissen kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend ------
voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens------
taken en bevoegdheden waarneemt. -----------

2. De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn --------
midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een --
regeling voor diens vervanging. ----------

3. Het hiervoor in dit artikel 20 bepaalde kan buiten toepassing blijven, ---
indien slechts één commissaris in functie is. ----------

Artikel 21 . Veroaderingen.
1. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een--------

commissaris of het bestuur dat nodig acht. ------
2. Een commissaris kan zich ter vergadering doen veftegenwoordigen----

door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris. ---------
3. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid -----

door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt
de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering
aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

4. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist
aan. -------

5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van--------
commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de -----
vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van -----------
commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten---
blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de -----------
voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden
vastgesteld. ----------
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6. De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo ---
dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dat nodig acht. -----

Artikel 22. Besluitvorming.
1. ln de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.----
2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij---

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige----

besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter ---
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten
vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het -

desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en -----
geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming --
verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is
genomen wordt door de secretaris van de raad van commissarissen ---
een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de-
raad van commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke------
besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van
alle commissarissen

5. Een commissaris met een (potentieel) tegenstrijdig belang stelt het-----
bestuur en zijn medecommissarissen hiervan in kennis. lndien het------
(potentieel) tegenstrijdig belang alle commissarissen betreft, dient de--
kennisgeving tevens aan de algemene vergadering te worden gedaan.
Overigens is het bepaalde in de aftikelen 16.1 tot en met 16.4 van------
overeen komstige toepassin g. -----------

Artikel 23. Ontstentenis of belet.
1. lngeval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de------------

overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris -------
tijdelijk met de taak en bevoegdheden van de raad van--------
commissarissen belast.

2. ln geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de---
enige commissaris bepaalt de algemene vergadering in hoeverre en op
welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van
commissarissen tijdelijk worden waargenomen. -------

3. Het bepaalde in artikel 17.3 is van overeenkomstige toepassing. --------
HOOFDSTUK 6. JAARREKENING EN UITKERINGEN.
Artikel 24. Boekiaar en iaarrekening.
1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.---
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens --

verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de -----
algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden,-------
maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de --------------
aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage--
ten kantore van de vennootschap.----

3. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter --------
inzage voor de aandeelhouders en andere personen met--------
vergaderrechten, tenzij de vennootschap daartoe op grond van artikel-
2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek niet verplicht is. -------
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4. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de
commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van-----
hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ----

5. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de -
jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in --
artikel 24.3 is van overeenkomstige toepassing. --------

6. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan----
een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. -

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd
na voordracht van de raad van commissarissen

7. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
B. ln de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot --------------

vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk ---
aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de----
bestuurders enerzijds en aan de commissarissen anderzijds voor de---
uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoeÍening blijkt uit --
de jaarrekening of uit inÍormatie die anderszins vooraÍgaand aan de----
vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is--------
verstrekt.

Artikel 25. Winst en uitkeringen.
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die

door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling--
van uitkeringen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.

2. De bevoegdheid van de algemene vergadering tot vaststelling van -----
uitkeringen geldt zowel voor uitkeringen ten laste van nog niet -----------
gereserveerde winst als voor uitkeringen ten laste van enige reserve,--
en zowel voor uitkeringen ter gelegenheid van de vaststelling van de --
jaarrekening als voor tussentijdse uitkeringen.-----------

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

HOOFDSTUK 7. DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 26. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt

tenminste
een keer perjaar gehouden

2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden
gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dat --
nodig acht. ------

3. Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten tezamen
vertegenwoordigende ten minste een honderdste gedeelte van het -----
geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan het-----
bestuur of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene ---
vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen onderwerpen. lndien het bestuur of de --
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raad van commissarissen niet zodanig tijdig tot oproeping is
overgegaan, dat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van --
het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot------------
bijeenroeping bevoegd. ---------

Artikel 27. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.
1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen

door het bestuur of de raad van commissarissen, onverminderd het ----
bepaalde in artikel 26.3.

2. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van--
de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 31.4. De
oproeping geschiedt overeenkomstig aftikel 34.1. ------

3. Bij de oproeping worden plaats, datum en aanvangstijd van de
vergadering vermeld, alsmede de te behandelen onderwerpen.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader------
worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel27.2----
bedoelde termijn.

4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door---
één of meer aandeelhouders en/of andere personen met --------
vergaderrechten die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste -
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt
opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien
de vennootschap het verzoek niet later dan op de achtste dag voor de
hierboven bedoelde uiterste datum van oproeping heeft ontvangen. ----

5. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de
gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, -
in welke andere plaats in Nederland dan ook of in Londen (het-----------
Verenigd Koninkrijk). Vergaderingen kunnen ook in een andere plaats-
buiten Nederland worden gehouden. Ten aanzien van vergaderingen--
gehouden buiten Nederland geldt het bepaalde in artikel 31.4.

Artikel 28. Toegang en vergaderrechten.
1. ledere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten

is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te -----
wonen,
daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het---------
stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.-----

2. Vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend met ----
gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, indien de ----
mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk is voorzien in de oproeping tot de ----
vergadering oÍ is aanvaard door de voorzitter van de vergadering. Het-
gebruikte elektronische communicatiemiddel dient zodanig te zijn dat--
alle personen met vergaderrechten of hun vertegenwoordigers
daardoor tot genoegen van de voorzitter geïdentificeerd kunnen
worden. De oproeping kan verder gegevens bevatten met betrekking --
tot de toegelaten elektronische communicatiemiddelen en het gebruik -
daarvan, en de voorzitter kan terzake nadere aanwijzingen geven en --
eisen stellen.

3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat iedere-----
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stemgerechtigde die ter vergadering aanwezlg is de presentielijst moet
tekenen. De voorzitter van de vergadering kan ook bepalen dat de -----
presentielijst eveneens moet worden getekend door andere personen -
die ter vergadering aanwezig zijn.

4. De bestuurders en commissarissen hebben als zodanig in de
algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.

5. Omtrent toelating van andere personen beslist de voorzitter van de-----
vergadering. ----------

Aftikel 29. Voorzitter en notulist van de vergadering.
1. De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders ------

wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige ---------
stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het
bepaalde in artikel 31.1 is van toepassing.

2. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist
aan. -------

Artikel 30. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbeslulten.
1. Van het verhandelde in een algemene vergadering van

aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de -----
vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de --
notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen
ondertekend. --------

2. Het bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering
genomen besluiten. lndien het bestuur niet ter vergadering is-------------
vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de------------
vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig ---------
mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt, De--------
aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van
de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een
afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

Artikel 31. Besluitvorming in vergaderinq.
1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle---

besluiten van de algemene vergadering genomen bij volstrekte----------
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is
vereist.

3. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen
4. lndien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het

oproepen en houden van algemene vergaderingen van --------
aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering -----
alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden
genomen, indien alle aandeelhouders en alle andere personen met ----
vergaderrechten daarmee hebben ingestemd en de bestuurders en ----
commissarissen vooraÍgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid
zijn gesteld om advies uit te brengen.-------

5. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig oÍ-
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de ---
vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden ----
met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan ----
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worden uitgebracht.------------
Artikel 32. Stemmingen.
1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de----

vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden ----
uitgebracht. lndien het betreft een stemming over personen kan ook ---
een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de------
stemmen schriftelij k worden u itgebracht. Sch riftelij ke stemm i n g ----------
geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. ---------

2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. ---
3. Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de

ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. ---
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de ------

vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.---------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover ---
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, Wordt------
echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid -------
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de ---
meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, of--
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit --------
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming

Artikel 33. Besluitvormino buiten vergadering.
1. Besluiten van de algemene vergadering kunnen op andere wijze dan in

een vergadering worden genomen, mits alle personen met--------
vergaderrechten schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben
ingestemd. lngeval van besluitvorming buiten vergadering worden de--
stemmen schriftelijk uitgebracht of wordt het besluit onder vermelding -

van de wijze waarop de stemmen zljn uitgebracht schriftelijk--------------
vastgelegd. De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand --
aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te -------
brengen. Het bepaalde in de artikelen 31 .1 , 31 .2,31 .3 en 31 .5 is van --
overeen komstige toepassin g. -----------

2. Degenen die een besluit buiten vergadering hebben genomen dienen -

het besluit zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur te
brengen. Het bestuur maakt van het genomen besluit aantekening en -
voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel------
30.2,

Artikel 34. Oproepingen en kennisoevingen.
1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan -

de adressen van de aandeelhouders en alle andere personen met------
vergaderrechten, zoals deze zijn vermeld in het register van --------------
aandeelhouders. Echter, indien een aandeelhouder of een andere------
persoon met vergaderrechten aan de vennootschap een ander adres--
heeft opgegeven voor het ontvangen van de oproeping, kan de----------
oproeping ook aan dat andere adres worden gedaan.

2. Het bepaalde in artikel 34.1 is van overeenkomstige toepassing op-----
mededelingen die volgens de wet of deze statuten aan de algemene---
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vergadering moeten worden gericht, alsmede op andere
aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen -

aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten
HOOFDSTUK 8. STATUTENWIJZIGING.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Aftikel 35. Statutenwiiziging=
De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer
aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal ---------
worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene
vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het------
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten -
kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de
aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop---
van de vergadering. -----------
Artikel 36. Ontbinding en vereffenino.
1 . De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend -

besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene ------
vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal -------
worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene---------------
vergadering worden vermeld.

2. ln geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de
algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het----
vermogen van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene---------
vergadering besluit één of meer andere personen tot vereffenaar te ----
benoemen

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo-
veel mogelijk van kracht.

4. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden --------
vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale --
bedrag van ieders aandelen.

5. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende
bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.---------------

sLor-----
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit is door--
mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daaftoe bestemde -

document vastgesteld. ---------
WAARVAN AKTE is verleden te Panningen, gemeente Peel en Maas, op -
de datum in het hooÍd van deze akte vermeld, --------
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven
en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voór het --------
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en voor----
zoveel nodig te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.-
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de ----
akte geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, ----
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.----------
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