
 

 

 

Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging  

 

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING 

UNIT4 N.V. 

 

 

Toelichting op het drieluik: 

 

De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar statuten zal per 1 januari 2014 worden gewijzigd, waarbij een one-tier 

bestuursmodel wordt geïmplementeerd.  

 

De Raad van Commissarissen van de Vennootschap stelt aan de Algemene Vergadering voor om te besluiten tot wijziging van de statuten van de 

Vennootschap per 1 januari 2014, dit overeenkomstig artikel 38 lid 1 van de statuten van de Vennootschap.  

 

In dit drieluik zijn de in agendapunt 3 van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, te houden 24 

september 2013, voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Vennootschap opgenomen. Dit drieluik zal als Annex III bij de agenda worden opgenomen.  

 

In het drieluik is in de eerste kolom de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap opgenomen. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen 

opgenomen.
1
 In de derde kolom is een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen. 

 

 

                                                        
1
 De doorhalingen en onderstrepingen zijn opgenomen ter verduidelijking van de voorgestelde wijzigingen en zullen geen onderdeel uitmaken van de tekst van de 

statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zal luiden. 
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HUIDIGE STATUTEN VAN  

UNIT4 N.V. 

GEVESTIGD TE SLIEDRECHT 

 

STATUTEN VAN  

UNIT4 N.V. 

NA DE VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING  

 

Op [●] tweeduizenddertien verschijnt voor mij, Professor Mr Martin 

Van Olffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: 

[●]. 

 

 

De comparant[e] verklaart dat op vierentwintig september 

tweeduizenddertien door de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de naamloze vennootschap: UNIT4 N.V., statutair 

gevestigd te Sliedrecht en met adres: 3364 DA Sliedrecht, 

Stationspark 1000, nummer handelsregister 23087578, op voorstel 

van de raad van commissarissen van de vennootschap, is besloten om 

de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant[e] te 

machtigen deze akte te doen verlijden. 

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant[e] de statuten 

van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen 

te luiden als volgt 

S T A T U T E N : 

TOELICHTING 

NAAM, ZETEL 

Artikel 1 

Naam. Zetel. 

Artikel 1. 

 

1.1 De vennootschap draagt de naam: UNIT4 N.V. 1.1 De vennootschap draagt de naam: UNIT4 N.V.  

1.2 Zij is gevestigd te Sliedrecht. 1.2 Zij is gevestigd te Sliedrecht. 
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DEFINITIES 

Artikel 2 

Definities. 

Artikel 2. 

 

In de statuten worden de volgende begrippen gebruikt in de daarachter 

omschreven betekenis: 

aandelen wil zeggen de aandelen waarin het maatschappelijk 

kapitaal van de vennootschap is verdeeld; hieronder worden 

begrepen zowel gewone aandelen als preferente aandelen, tenzij uit 

de context het tegendeel blijkt. 

aandeelhouders wil zeggen de houders van aandelen in het 

geplaatste kapitaal van de vennootschap; hieronder worden begrepen 

zowel de houders van gewone aandelen als van preferente aandelen, 

tenzij uit de context het tegendeel blijkt. 

aangesloten instelling wil zeggen een aangesloten instelling in de zin 

van de Wet giraal effectenverkeer. 

afhankelijke maatschappij wil zeggen een rechtspersoon of 

vennootschap als bedoeld in artikel 2:152 van het Burgerlijk Wetboek. 

algemene vergadering wil zeggen de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de vennootschap als vennootschapsorgaan, dan 

wel de bijeenkomst van aandeelhouders dan wel hun 

vertegenwoordigers en andere vergadergerechtigden. 

 

 

 

 

 

 

 

In de deze statuten worden de volgende begrippen gebruikt in de 

daarachter omschreven betekenis: 

aandelen wil zeggen de aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal 

van de vennootschap is verdeeld; hieronder worden begrepen zowel 

gewone aandelen als preferente aandelen, tenzij uit de context het 

tegendeel blijkt. 

aandeelhouders wil zeggen de houders van aandelen in het 

geplaatste kapitaal van de vennootschap; hieronder worden begrepen 

zowel de houders van gewone aandelen als van preferente aandelen, 

tenzij uit de context het tegendeel blijkt. 

aangesloten instelling wil zeggen een aangesloten instelling in de zin 

van de Wet giraal effectenverkeer. 

afhankelijke maatschappij wil zeggen een rechtspersoon of 

vennootschap als bedoeld in artikel 2:152 van het Burgerlijk Wetboek. 

algemene vergadering wil zeggen de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de vennootschap als vennootschapsorgaan, dan 

wel de bijeenkomst van aandeelhouders dan wel hun 

vertegenwoordigers en andere vergadergerechtigden. 

bestuur wil zeggen het orgaan van de vennootschap dat wordt 

gevormd door de in functie zijnde uitvoerend bestuurders van het 

bestuur en de in functie zijnde niet-uitvoerend bestuurders van het 

bestuur. 

bestuurders wil zeggen de in functie zijnde uitvoerend bestuurders 

van het bestuur en de in functie zijnde niet-uitvoerend bestuurders van 

het bestuur.  

De wijzigingen in de definities 

betreffen wijzigingen (i) in verband 

met de introductie van de one-tier 

board, (ii) aanpassingen in 

verband met de wijziging van de 

Wet giraal effectenverkeer en boek 

2 van het Burgerlijk Wetboek en 

(iii) aanpassingen ter 

verduidelijking.  
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certificaathoudersrechten zijn de rechten die door de wet zijn 

toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap 

uitgegeven certificaten van aandelen (artikelen 2:88 en 2:89 van het 

Burgerlijk Wetboek). 

 

 

 

 

deelneming wil zeggen een deelneming zoals bedoeld in artikel 2:24c 

van het Burgerlijk Wetboek. 

dochtermaatschappij wil zeggen een rechtspersoon als bedoeld in 

artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. 

gecombineerde vergadering wil zeggen de gecombineerde 

vergadering van de raad van bestuur en de raad van commissarissen 

van de vennootschap. 

 

 

groepsmaatschappij wil zeggen een rechtspersoon of een 

vennootschap die met andere rechtspersonen of vennootschappen in 

een groep is verbonden, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk 

Wetboek. 

Necigef wil zeggen Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V. te Amsterdam, het centraal instituut in de zin van de 

Wet giraal effectenverkeer. 

 

 

 

certificaathoudersrechten zijn de rechten die door de wet zijn 

toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap 

uitgegeven certificaten van aandelen (artikelen 2:88 en 2:89 van het 

Burgerlijk Wetboek). 

chief executive officer wil zeggen de uitvoerend bestuurder benoemd 

als chief executive officer als bedoeld in artikel 18.1. 

deelgenoot wil zeggen een deelgenoot in een verzameldepot in de zin 

van de Wet giraal effectenverkeer. 

deelneming wil zeggen een deelneming zoals bedoeld in artikel 2:24c 

van het Burgerlijk Wetboek. 

dochtermaatschappij wil zeggen een rechtspersoon als bedoeld in 

artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. 

gecombineerde vergadering wil zeggen de gecombineerde 

vergadering van de raad van bestuur en de raad van commissarissen 

van de vennootschap. 

Euroclear wil zeggen het aangewezen centraal instituut in de zin van 

de Wet giraal effectenverkeer. 

groepsmaatschappij wil zeggen een rechtspersoon of een 

vennootschap die met andere rechtspersonen of vennootschappen in 

een groep is verbonden, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het 

Burgerlijk Wetboek. 

Necigef wil zeggen Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 

Effectenverkeer B.V. te Amsterdam, het centraal instituut in de zin van de 

Wet giraal effectenverkeer. 

intermediair wil zeggen een intermediair zoals gedefinieerd in de Wet 

giraal effectenverkeer. 

niet-uitvoerend bestuurder wil zeggen een lid van het bestuur 
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vergadergerechtigden wil zeggen aandeelhouders en andere personen 

die krachtens de wet of de statuten gerechtigd zijn de algemene 

vergadering bij te wonen. 

 

benoemd als niet-uitvoerend bestuurder. 

persoon wil zeggen een natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

secretaris wil zeggen de secretaris van de vennootschap bedoeld in 

artikel 22. 

statuten wil zeggen deze statuten. 

uitvoerend bestuurder wil zeggen een lid van het bestuur benoemd 

als uitvoerend bestuurder. 

vennootschap wil zeggen UNIT 4 N.V. 

vergadergerechtigden wil zeggen aandeelhouders en andere 

personen die krachtens de wet of de statuten gerechtigd zijn de 

algemene vergadering bij te wonen.de personen bedoeld in artikel 31.4.  

verzameldepot wil zeggen een verzameldepot in de zin van de Wet 

giraal effectenverkeer. 

voorzitter wil zeggen niet-uitvoerend bestuurder benoemd als 

voorzitter als bedoeld in artikel 18.2. 

wet wil zeggen de Nederlandse wet. 

wettelijke voorschriften wil zeggen voorschriften gegeven bij of 

krachtens de Nederlandse wet. 

DOEL 

Artikel 3 

Doel. 

Artikel 3. 

 

De vennootschap heeft ten doel: 

a. het deelnemen in en het voeren van beheer over andere 

vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; 

b. het lenen en ter leen vertrekken van gelden, het financieren van 

andere vennootschappen en ondernemingen, van welke aard ook, 

daaronder begrepen het instaan voor schulden van 

groepsmaatschappijen en van derden; 

De vennootschap heeft ten doel: 

a. het deelnemen in en het voeren van beheer over andere 

vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; 

b. het lenen en ter leen vertrekken van gelden, het financieren 

van andere vennootschappen en ondernemingen, van welke 

aard ook, daaronder begrepen het instaan voor schulden van 

groepsmaatschappijen en van derden; 
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c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden 

van bedrijfsmiddelen en van vermogenswaarden in het algemeen; 

 

d. het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten aan 

groepsmaatschappijen en aan derden; 

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en 

vervreemden van bedrijfsmiddelen en van vermogenswaarden 

in het algemeen; 

d. het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten aan 

groepsmaatschappijen en aan derden; 

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

KAPITAAL 

Artikel 4 

Kapitaal. 

Artikel 4. 

 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen 

euro (EUR 4.000.000,-). Het is verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) 

gewone aandelen van vijf eurocent (EUR 0,05) elk en veertig miljoen 

(40.000.000) preferente aandelen van vijf eurocent (EUR 0,05) elk. 

 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen 

Euro (EUR 4.000.000,-). Het is verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) 

gewone aandelen van vijf eurocent (EUR 0,05) elk en veertig miljoen 

(40.000.000) preferente aandelen van vijf eurocent (EUR 0,05) elk. 

 

 

UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT 

Artikel 5 
UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT 
Uitgifte van aandelen.  

Artikel 5. 

 

5.1 De vennootschap kan ingevolge een besluit van de algemene 

vergadering danwel van de raad van bestuur, indien de raad 

van bestuur daartoe bij de statuten of bij besluit van de 

algemene vergadering is aangewezen, aandelen uitgeven. 

Indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen, kan, 

zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering 

niet tot uitgifte besluiten. Een besluit tot uitgifte van aandelen 

behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen. 

 

5.1 De vennootschap kan ingevolge een besluit van de 

algemene vergadering op voorstel van het bestuur danwel 

van de raad vanhet bestuur, indien de raad vanhet bestuur 

daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene 

vergadering is aangewezen, aandelen uitgeven. Indien de 

raad vanhet bestuur daartoe is aangewezen, kan, zolang de 

aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot 

uitgifte besluiten. Een besluit tot uitgifte van aandelen behoeft 

goedkeuring van de raad van commissarissen. 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met de 

introductie van de one-tier board 

en het komen te vervallen van de 

raad van commissarissen als 

separaat orgaan. Voorts wordt 

opgenomen dat een besluit tot 

uitgifte door de algemene 

vergadering op voorstel van het 

bestuur genomen dient te worden.  
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5.2 Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt onder goedkeuring van 

de raad van commissarissen de tijdstippen, de koers en de 

verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van 

het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde. 

5.2 Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt onder goedkeuring van 

de raad van commissarissen de tijdstippen, de koers en de 

verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van 

het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde. 

De voorgestelde wijziging houdt 

verband met de introductie van de 

one-tier board en het komen te 

vervallen van de raad van 

commissarissen als separaat 

orgaan. 

5.3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om 

tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing 

bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden 

uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur 

van de aanwijzing, die ten hoogste vijf jaren kan bedragen, 

vastgesteld. 

 De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren 

worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, 

kan zij niet worden ingetrokken. 

5.3 Indien de raad vanhet bestuur wordt aangewezen als 

bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij 

die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen 

mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing 

wordt tevens de duur van de aanwijzing, die ten hoogste vijf 

jaren kan bedragen, vastgesteld. 

 De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren 

worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, 

kan zij niet worden ingetrokken. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een aanpassing van het begrip 

"bestuur".  

5.4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene 

vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van 

bestuur als hiervoor bedoeld, is wordt vereist een 

voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke 

groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier 

rechten de uitgifte afbreuk doet. 

5.4 Voor de geldigheid van een besluit van de algemene 

vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad vanhet 

bestuur als hiervoor bedoeld, is wordt vereist een 

voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke 

groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier 

rechten de uitgifte afbreuk doet. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij artikel 5.3. 

5.5. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de 

algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad 

van bestuur als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan 

neer ten kantore van het handelsregister. De vennootschap 

doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten 

kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van 

5.5 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van 

de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de 

raad vanhet bestuur als hiervoor bedoeld, een volledige tekst 

daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De 

vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk 

kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij artikel 5.3. 
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aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding 

van aantal en soort. 

opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen 

kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort. 

5.6 Het bepaalde in artikel 5.1 tot en met 5.5 is van 

overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot 

het nemen van aandelen, maar is - met uitzondering van de 

laatste zin van artikel 5.5 - niet van toepassing op het 

uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds 

verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

5.6 Het bepaalde in artikel 5.1 tot en met 5.5 is van 

overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot 

het nemen van aandelen, maar is - met uitzondering van de 

laatste zin van artikel 5.5 - niet van toepassing op het 

uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds 

verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

 

5.7 Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit 

tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van 

rechten tot het nemen van preferente aandelen, is voor dit 

besluit de voorafgaande goedkeuring van de algemene 

vergadering voor het specifieke geval vereist, indien door de 

uitgifte van de desbetreffende preferente aandelen en/of door 

het verlenen van dat recht het nominale bedrag aan preferente 

aandelen dat is geplaatst en/of genomen kan worden, groter 

wordt dan het nominale bedrag van de geplaatste gewone 

aandelen vóór die uitgifte of het verlenen van dat recht. 

5.7 Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit 

tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van 

rechten tot het nemen van preferente aandelen nadat het is 

aangewezen tot bevoegd orgaan hiertoe in 

overeenstemming met artikel 5.1, is voor dit besluit de 

voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor 

het specifieke geval vereist, indien door de uitgifte van de 

desbetreffende preferente aandelen en/of door het verlenen 

van dat recht het nominale bedrag aan preferente aandelen 

dat is geplaatst en/of genomen kan worden, groter wordt dan 

het nominale bedrag van de geplaatste gewone aandelen vóór 

die uitgifte of het verlenen van dat recht. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een toevoeging ter verduidelijking. 

5.8 Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit 

tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van 

rechten tot het nemen van preferente aandelen, en voor een 

dergelijk besluit niet de in artikel 5.7 bedoelde goedkeuring van 

de algemene vergadering is vereist, zal de raad van bestuur 

binnen vier weken na zodanige uitgifte of het verlenen van dat 

recht een algemene vergadering bijeenroepen, waarin de 

5.8 Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering 

besluit tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het 

verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen 

nadat het is aangewezen tot bevoegd orgaan hiertoe in 

overeenstemming met artikel 5.1, en voor een dergelijk 

besluit niet de in artikel 5.7 bedoelde goedkeuring van de 

algemene vergadering is vereist, zal de raad vanhet bestuur 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij artikel 5.3 en artikel 

5.7. 
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motieven voor de uitgifte en/of het verlenen van dat recht 

worden toegelicht, tenzij voordien in een algemene 

vergadering een zodanige toelichting is gegeven. Het bepaalde 

in de vorige zin is niet van toepassing op het uitgeven van 

preferente aandelen krachtens uitoefening van een recht tot 

het nemen van aandelen waarvoor een in de vorige zin 

bedoelde toelichting is gegeven. 

binnen vier weken na zodanige uitgifte of het verlenen van 

dat recht een algemene vergadering bijeenroepen, waarin de 

motieven voor de uitgifte en/of het verlenen van dat recht 

worden toegelicht, tenzij voordien in een algemene 

vergadering een zodanige toelichting is gegeven. Het 

bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing op het 

uitgeven van preferente aandelen krachtens uitoefening van 

een recht tot het nemen van aandelen waarvoor een in de 

vorige zin bedoelde toelichting is gegeven. 

5.9 Indien preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit 

tot uitgifte of een besluit tot het nemen van aandelen zonder 

goedkeuring van de algemene vergadering, zal de raad van 

bestuur een algemene vergadering bijeenroepen, die zal 

worden gehouden binnen twee jaren na de dag waarop voor 

het eerst preferente aandelen zijn uitgegeven. De agenda voor 

deze vergadering bevat een voorstel omtrent inkoop en/of 

intrekking van de preferente aandelen. Indien in een algemene 

vergadering waarvoor de agenda een voorstel als bedoeld in 

de vorige zin bevat, niet wordt besloten tot inkoop en/of 

intrekking van de preferente aandelen, zal de raad van bestuur 

telkens een algemene vergadering bijeenroepen, te houden 

binnen twee jaren na de algemene vergadering waarin het 

voorstel tot inkoop en/of intrekking voor het laatst was 

geagendeerd, zulks totdat de preferente aandelen niet meer 

uitstaan. De agenda van de laatstbedoelde algemene 

vergadering bevat steeds een voorstel tot inkoop en/of 

intrekking van de preferente aandelen. 

5.9 Indien preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit 

tot uitgifte of een besluit tot het nemen van aandelen zonder 

goedkeuring van de algemene vergadering, zal de raad van 

bestuur een algemene vergadering bijeenroepen, die zal 

worden gehouden binnen twee jaren na de dag waarop voor 

het eerst preferente aandelen zijn uitgegeven. De agenda voor 

deze vergadering bevat een voorstel omtrent inkoop en/of 

intrekking van de preferente aandelen. Indien in een algemene 

vergadering waarvoor de agenda een voorstel als bedoeld in 

de vorige zin bevat, niet wordt besloten tot inkoop en/of 

intrekking van de preferente aandelen, zal de raad van bestuur 

telkens een algemene vergadering bijeenroepen, te houden 

binnen twee jaren na de algemene vergadering waarin het 

voorstel tot inkoop en/of intrekking voor het laatst was 

geagendeerd, zulks totdat de preferente aandelen niet meer 

uitstaan. De agenda van de laatstbedoelde algemene 

vergadering bevat steeds een voorstel tot inkoop en/of 

intrekking van de preferente aandelen. 

Naar aanleiding van hetgeen 

tijdens de algemene vergadering 

op 22 mei jl. besproken is omtrent 

de periode waarna een algemene 

vergadering bijeengeroepen zal 

worden wanneer er preferente 

aandelen uitstaan, wordt 

voorgesteld deze bepaling te 

schrappen. Het bestuur zal een 

vergadering waarin de 

aandeelhouders verzocht wordt 

een besluit te nemen tot het 

inkopen en/of intrekken van 

uitgegeven preferente aandelen 

bijeenroepen wanneer zij dit 

opportuun acht, uiteraard zo 

spoedig mogelijk in de gegeven 

situatie en met inachtneming van 
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 de wettelijke vereisten en 

termijnen.   

5.10 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, 

behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek. 

5.109 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, 

behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk 

Wetboek. 

 

VOORKEURSRECHT 

Artikel 6 

Voorkeursrecht. 

Artikel 6. 

 

6.1. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van 

gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen 

een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke 

bedrag van zijn gewone aandelen. Houders van gewone 

aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven 

preferente aandelen. 

 Houders van preferente aandelen hebben geen voorkeursrecht 

op uit te geven aandelen. 

6.1. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van 

gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen 

een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke 

bedrag van zijn gewone aandelen. Houders van gewone 

aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven 

preferente aandelen. 

 Houders van preferente aandelen hebben geen voorkeursrecht 

op uit te geven aandelen. 

 

6.2. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht 

op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan 

in geld en op aandelen die worden uitgegeven aan 

werknemers van de vennootschap of werknemers van een 

groepsmaatschappij. 

6.2. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht 

op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan 

in geld en op aandelen die worden uitgegeven aan 

werknemers van de vennootschap of werknemers van een 

groepsmaatschappij. 

 

6.3. Met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte 

bevoegde orgaan onder goedkeuring van de raad van 

commissarissen bij het nemen van een besluit tot uitgifte op 

welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan 

worden uitgeoefend. 

6.3. Met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte 

bevoegde orgaan onder goedkeuring van de raad van 

commissarissen bij het nemen van een besluit tot uitgifte op 

welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan 

worden uitgeoefend. 

De voorgestelde wijziging houdt 

verband met de introductie van de 

one-tier board en het komen te 

vervallen van de raad van 

commissarissen als separaat 

orgaan. 

6.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het 6.4.  De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en    
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tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend gelijktijdig aan in de 

Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad. 

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten 

minste twee weken na de hiervoor in de Staatscourant 

bedoelde aankondiging. 

het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend gelijktijdig aan 

in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad. 

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten 

minste twee weken na de hiervoor in de Staatscourant 

bedoelde aankondiging. 

6.5 Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan worden beperkt 

of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het 

voorstel daartoe moeten de redenen voor het voorstel en de 

keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk 

worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan onder goedkeuring 

van de raad van commissarissen ook worden beperkt of 

uitgesloten door de raad van bestuur, indien zij bij de statuten 

of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde 

duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot 

het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. 

 Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad 

van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als 

het tot uitgifte bevoegde orgaan bedoeld in artikel 5.1. 

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren 

worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een 

aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte 

bevoegde orgaan van kracht is. Tenzij bij de aanwijzing anders 

is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 

 

6.5 Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan worden beperkt 

of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering op 

voorstel van het bestuur. In het voorstel daartoe moeten de 

redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen 

koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het 

voorkeursrecht kan onder goedkeuring van de raad van 

commissarissen ook worden beperkt of uitgesloten door de 

raad vanhet bestuur, indien zij bij de statuten of bij besluit 

van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van 

ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het 

beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. 

 Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad 

vanhet bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen 

als het tot uitgifte bevoegde orgaan bedoeld in artikel 5.1. 

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren 

worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een 

aanwijzing van de raad vanhet bestuur als het tot uitgifte 

bevoegde orgaan van kracht is. Tenzij bij de aanwijzing 

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 

De voorgestelde wijziging houdt 

verband met de introductie van de 

one-tier board en het komen te 

vervallen van de raad van 

commissarissen als separaat 

orgaan. Voorts wordt opgenomen 

dat een besluit tot beperking of 

uitsluiting van het voorkeursrecht 

door de algemene vergadering op 

voorstel van het bestuur genomen 

dient te worden. 

 

 

 

 

6.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of 

uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of tot 

aanwijzing als in artikel 6.5 bedoeld, is een meerderheid van 

6.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of 

uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of tot 

aanwijzing als in artikel 6.5 bedoeld, is een meerderheid van 
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ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, 

indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter 

vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt 

binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan 

neer ten kantore van het handelsregister. 

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, 

indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter 

vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt 

binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan 

neer ten kantore van het handelsregister. 

6.7 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone 

aandelen hebben de houders van gewone aandelen een 

voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing. 

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die 

worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds 

verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

6.7 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone 

aandelen hebben de houders van gewone aandelen een 

voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing. 

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die 

worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds 

verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

 

STORTING OP AANDELEN 

Artikel 7 

Storting op aandelen. 

Artikel 7. 

 

7.1 Bij uitgifte van elk gewoon aandeel moet daarop ten minste het 

nominale bedrag worden gestort. Preferente aandelen kunnen 

tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, met dien 

verstande dat het verplicht te storten gedeelte van het 

nominale bedrag voor elk preferent aandeel, ongeacht 

wanneer het is uitgegeven, gelijk moet zijn en dat bij het 

nemen van het aandeel ten minste een vierde van het 

nominale bedrag moet worden gestort. 

7.1 Bij uitgifte van elk gewoon aandeel moet daarop ten minste 

het nominale bedrag worden gestort. Preferente aandelen 

kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, 

met dien verstande dat het verplicht te storten gedeelte van 

het nominale bedrag voor elk preferent aandeel, ongeacht 

wanneer het is uitgegeven, gelijk moet zijn en dat bij het 

nemen van het aandeel ten minste een vierde van het 

nominale bedrag moet worden gestort. 

 

7.2 De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad 

van commissarissen op welke dag en tot welk bedrag 

verdere storting op niet volgestorte preferente aandelen 

moet plaatsvinden. De raad van bestuur geeft van een 

zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van niet-

7.2 De raad vanHet bestuur besluit onder goedkeuring van de 

raad van commissarissen op welke dag en tot welk bedrag 

verdere storting op niet volgestorte preferente aandelen 

moet plaatsvinden. De raad vanHet bestuur geeft van een 

zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van niet-

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met de 

introductie van de one-tier board, 

het komen te vervallen van de raad 

van commissarissen als separaat 
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volgestorte aandelen. Tussen die kennisgeving en de dag 

waarop de storting moet zijn geschied dienen ten minste vier 

weken te liggen 

volgestorte aandelen. Tussen die kennisgeving en de dag 

waarop de storting moet zijn geschied dienen ten minste vier 

weken te liggen. 

orgaan en een aanpassing van het 

begrip "bestuur". 

7.3 De raad van bestuur is zonder goedkeuring van de algemene 

vergadering maar na vooraf verkregen goedkeuring van de 

raad van commissarissen, bevoegd tot het verrichten van 

rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk 

Wetboek. 

7.3 De raad vanHet bestuur is zonder goedkeuring van de 

algemene vergadering maar na vooraf verkregen goedkeuring 

van de raad van commissarissen, bevoegd tot het verrichten 

van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 

Burgerlijk Wetboek. 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met de 

introductie van de one-tier board, 

het komen te vervallen van de raad 

van commissarissen als separaat 

orgaan en een aanpassing van het 

begrip "bestuur". 

VE R KI JG I NG E N VE R V RE EM DI NG V AN  E I GE N 

A AN D E L E N  

P AN D R E C HT  OP E I GE N A AN D EL E N  

Ar t i k e l  8  

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. Pandrecht op 

eigen aandelen. 

Artikel 8. 

 

8.1 De vennootschap kan, mits met goedkeuring van de raad van 

commissarissen en machtiging van de algemene vergadering 

en voorts met inachtneming van het overigens dienaangaande 

in de wet bepaalde, volgestorte aandelen in haar kapitaal 

onder bezwarende titel verkrijgen, indien: 

 a. het eigen vermogen van de vennootschap verminderd 

met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is 

dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal 

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet 

moeten worden aangehouden; 

 b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal 

die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of 

die worden gehouden door een dochtermaatschappij, 

8.1 De vennootschap kan, mits met goedkeuring van de raad van 

commissarissen en machtiging van de algemene vergadering 

en voorts met inachtneming van het overigens 

dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte aandelen in 

haar kapitaal onder bezwarende titel verkrijgen, indien: 

 a. het eigen vermogen van de vennootschap verminderd 

met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner 

is dan het gestorte en opgevraagde deel van het 

kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens 

de wet moeten worden aangehouden; 

 b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal 

die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt 

of die worden gehouden door een 

De voorgestelde wijziging houdt 

verband met de introductie van de 

one-tier board en het komen te 

vervallen van de raad van 

commissarissen als separaat 

orgaan. 
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niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste 

kapitaal. 

De machtiging van de algemene vergadering geldt voor ten 

hoogste achttien maanden. Bij de machtiging moet de 

algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort 

aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden 

verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De 

machtiging van de algemene vergadering is niet vereist, voor 

zover de vennootschap aandelen in haar kapitaal verkrijgt om 

krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan 

werknemers in dienst van de vennootschap of van een 

groepsmaatschappij. 

dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft 

van het geplaatste kapitaal. 

De machtiging van de algemene vergadering geldt voor ten 

hoogste achttien maanden. Bij de machtiging moet de 

algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort 

aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden 

verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De 

machtiging van de algemene vergadering is niet vereist, voor 

zover de vennootschap aandelen in haar kapitaal verkrijgt 

om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen 

aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een 

groepsmaatschappij. 

8.2 Vervreemding van door de vennootschap verkregen aandelen 

in haar kapitaal geschiedt ingevolge een besluit van de raad 

van bestuur onder goedkeuring van de raad van 

commissarissen. Bij zodanige vervreemding bestaat geen 

voorkeursrecht. 

8.2 Vervreemding van door de vennootschap verkregen 

aandelen in haar kapitaal geschiedt ingevolge een besluit 

van de raad vanhet bestuur onder goedkeuring van de raad 

van commissarissen. Bij zodanige vervreemding bestaat 

geen voorkeursrecht. 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met de 

introductie van de one-tier board, 

het komen te vervallen van de raad 

van commissarissen als separaat 

orgaan en een aanpassing van het 

begrip "bestuur". 

8.3 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 8.1 en 8.2 

worden certificaten met aandelen gelijkgesteld. 

 Artikel 8.1 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die 

de vennootschap onder algemene titel verkrijgt 

8.3 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 8.1 en 8.2 

worden certificaten met aandelen gelijkgesteld. 

 Artikel 8.1 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan 

die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. 

 

8.4.1 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan 

een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering 

geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel 

waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers 

8.4.18.4 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of 

aan een dochtermaatschappij kan in de algemene 

vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor 

een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. 

De wijziging betreft herstel van 

nummering.  
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en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of 

een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van 

hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het 

pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de 

vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De 

vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem 

uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van 

vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de 

vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn 

evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het 

vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het 

aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij 

toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij 

kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een 

recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 

8.4.2 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 

aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt 

geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge de 

wet geen stem kan worden uitgebracht. 

8.4.28.5 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 

aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, 

wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor 

ingevolge de wet geen stem kan worden uitgebracht. 

De wijziging betreft herstel van 

nummering. 

8.6 De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan 

slechts in pand nemen, indien: 

 a. de betrokken aandelen volgestort zijn; 

 b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de 

reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen 

en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een 

tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; en 

 c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft 

goedgekeurd.  

8.6 De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan 

slechts in pand nemen, indien: 

 a. de betrokken aandelen volgestort zijn; 

 b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de 

reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen 

en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een 

tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; 

en 

 c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft 

goedgekeurd.  

 

KAPITAAL VERMINDERING 

Artikel 9 

Kapitaalvermindering. 

Artikel 9. 

 

9.1 De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van 

commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste 

9.1 De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van 

commissarissenhet bestuur besluiten tot vermindering van 

De voorgestelde wijziging houdt 

verband met de introductie van de 
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kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van 

de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit 

moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, 

worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn 

geregeld. 

het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door 

het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te 

verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het 

besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de 

uitvoering van het besluit zijn geregeld. 

one-tier board en het komen te 

vervallen van de raad van 

commissarissen. 

9.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen 

aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 

certificaten houdt.  

 Intrekking met terugbetaling van aandelen kan ook betreffen 

alle preferente aandelen, mits met terugbetaling van het 

nominaal gestorte bedrag. 

 9.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen 

aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 

certificaten houdt.  

 Intrekking met terugbetaling van aandelen kan ook betreffen 

alle preferente aandelen, mits met terugbetaling van het 

nominaal gestorte bedrag. 

 

9.3 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de 

verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van 

een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. 

Zulks een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid 

op alle aandelen of naar evenredigheid op alle aandelen van 

een bepaalde soort geschieden. 

 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken 

met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 

9.3 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de 

verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van 

een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. 

Zulks een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid 

op alle aandelen of naar evenredigheid op alle aandelen van 

een bepaalde soort geschieden. 

 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken 

met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 

 

9.4 De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van 

het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, 

een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een 

meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen. 

 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit 

artikel 9 bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van 

de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering en 

9.4 De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft 

van het geplaatste kapitaal ter vergadering is 

vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering 

slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee 

derden van de uitgebrachte stemmen. 

 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in 

dit artikel 9 bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het 

doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering 

De voorgestelde wijziging betreft 

een aanpassing van een verwijzing 

in verband met de hernummering 

van artikelen. 
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geschiedt voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 

31.4. 

en geschiedt voorts met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 31.4.30.4. 

9.5 Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft de goedkeuring, 

voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep 

houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten 

afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de 

besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in artikel 9.4 

bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

9.5 Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft de goedkeuring, 

voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep 

houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten 

afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de 

besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in artikel 9.4 

bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

 

9.6 Een besluit tot kapitaalvermindering wordt eerst van kracht 

nadat aan de daarvoor in de wet gestelde vereisten is voldaan. 

9.6 Een besluit tot kapitaalvermindering wordt eerst van kracht 

nadat aan de daarvoor in de wet gestelde vereisten is voldaan. 

 

AANDELEN 

Artikel 10 

Aandelen. 

Artikel 10. 

 

10.1 De aandelen zijn op een door de raad van bestuur te bepalen 

wijze genummerd en eventueel ter nadere onderscheiding 

voorzien van een of meer letters. 

10.1 De aandelen zijn op een door de raad vanhet bestuur te 

bepalen wijze genummerd en eventueel ter nadere 

onderscheiding voorzien van een of meer letters. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een aanpassing van het begrip 

"bestuur". 

10.2 De preferente aandelen luiden op naam. De gewone aandelen 

luiden ter keuze van de aandeelhouder, hetzij op naam, hetzij 

aan toonder. Voor aandelen op naam worden geen 

aandeelbewijzen afgegeven. 

10.2 De preferente aandelen luiden op naam. De gewone aandelen 

luiden ter keuze van de aandeelhouder, hetzij op naam, hetzij 

aan toonder. Voor aandelen op naam worden geen 

aandeelbewijzen afgegeven. 

 

10.3 De aandeelhouder die tenaamstelling van een gewoon 

aandeel aan toonder of aantoonderstelling van een gewoon 

aandeel op naam verlangt, doet aan de raad van bestuur een 

schriftelijk verzoek daartoe. 

De tenaamstelling van een gewoon aandeel aan toonder vindt 

eerst plaats na overlegging en onder gelijktijdige intrekking van 

het desbetreffende aandeelbewijs. Voor de tenaamstelling en 

voor de aantoonderstelling worden door de vennootschap 

10.3 De aandeelhouder die tenaamstelling van een gewoon 

aandeel aan toonder of aantoonderstelling van een gewoon 

aandeel op naam verlangt, doet aan de raad vanhet bestuur 

een schriftelijk verzoek daartoe. 

De tenaamstelling van een gewoon aandeel aan toonder 

vindt eerst plaats na overlegging en onder gelijktijdige 

intrekking van het desbetreffende aandeelbewijs. Voor de 

tenaamstelling en voor de aantoonderstelling worden door 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij artikel 10.1. 



 

 18

geen kosten in rekening gebracht. de vennootschap geen kosten in rekening gebracht. 

AANDEELBEWIJZEN 

Artikel 11 

Aandeelbewijzen. 

Artikel 11. 

 

11.1 Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één 

aandeelbewijs. 

11.1 Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één 

aandeelbewijs. 

 

11.2 Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan 

degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon 

aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat 

hij een gewoon aandeel op naam verlangt. Zonder die 

mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon 

aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze. 

11.2  Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan 

degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon 

aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen 

dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt. Zonder die 

mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon 

aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze. 

 

11.3 De vennootschap doet het in artikel 11.1 bedoelde 

aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door 

Necigef. 

 

11.3  De vennootschap doet het in artikel 11.1 bedoelde 

aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door 

NecigefEuroclear. 

 

De voorgestelde wijziging betreft 

een wijziging in verband met de 

wijziging van de Wge ("Necigef" is 

vervangen door "Euroclear"). 

11.4 De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht 

terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) 

Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het 

aandeelbewijs bij te schrijven en (b) de rechthebbende een 

aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig 

als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in haar 

verzameldepot crediteert. 

11.4  De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht 

terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat 

(a) NecigefEuroclear de vennootschap in staat stelt een 

aandeel op het aandeelbewijs bij te schrijven en (b) de 

rechthebbende een aangesloten instellingintermediair 

aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna 

te noemen: een deelgenoot) in haar verzameldepot 

crediteert. 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen wijzigingen in verband 

met de wijziging van de Wge als 

gevolg waarvan het begrip 

"intermediair" is opgenomen in de 

wet en "Necigef" is vervangen 

door "Euroclear". 

11.5 Onverminderd het bepaalde in de eerste en tweede zin van 

artikel 32.5 van deze statuten is het beheer over het 

aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is 

11.5  Onverminderd het bepaalde in de eerste en tweede zin van 

artikel 32.5 van deze statuten31.4, is het beheer over het 

aandeelbewijs onherroepelijk aan NecigefEuroclear 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen een aanpassing van een 

verwijzing in verband met de 
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Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de 

rechthebbende(n) ter zake van desbetreffende gewone 

aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, 

leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving 

van het aandeelbewijs. 

opgedragen en is NecigefEuroclear onherroepelijk 

gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van 

desbetreffende gewone aandelen al het nodige te doen, 

waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan 

bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs. 

hernummering van artikelen en de 

wijziging van "Necigef" in 

"Euroclear" in verband met de 

wijziging van de Wge.  

11.6 Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering 

wenst van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten 

hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) 

Necigef bij akte de gewone aandelen aan de gerechtigde 

leveren, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef 

de vennootschap in staat stellen de gewone aandelen van het 

aandeelbewijs af te schrijven, (d) de desbetreffende 

aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig 

als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de 

vennootschap de houder als houder van een aandeel op naam 

in het register van aandeelhouders inschrijven. 

11.6  Indien een deelgenoot van de aangesloten 

instellingintermediair uitlevering wenst van een of meer 

gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een 

hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Necigef bij 

akte de gewone aandelen aan de gerechtigde leveren, (b) de 

vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef de 

vennootschap in staat stellen de gewone aandelen van het 

aandeelbewijs af te schrijven, (d) de desbetreffende 

aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig 

als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de 

vennootschap de houder als houder van een aandeel op naam 

in het register van aandeelhouders inschrijvenhieromtrent het 

bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer van toepassing 

zijn. 

De voorgestelde wijziging van 

artikel 11.6 houdt verband met een 

wijziging van de Wet giraal 

effectenverkeer ("Wge") op grond 

waarvan vanaf 1 juli 2011 

uitlevering van aandelen nog 

slechts in zeer beperkte, in de 

Wge bepaalde, situaties mogelijk 

is. 

11.7 Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen 

tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit 

aandeel bij akte aan Necigef levert, (b) de vennootschap de 

levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een 

aandeel op het aandeelbewijs bij te schrijven, (d) een door de 

rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de 

rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar 

11.7  Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te 

allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de 

rechthebbende dit aandeel bij akte aan NecigefEuroclear 

levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) 

NecigefEuroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel 

op het aandeelbewijs bij te schrijven, (d) een door de 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij artikel 11.4. 
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verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de 

rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit 

het register uitschrijft. 

rechthebbende aangewezen aangesloten 

instellingintermediair de rechthebbende dienovereenkomstig 

als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de 

vennootschap de rechthebbende als houder van het 

desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft. 

11.8 De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op 

naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in 

artikel 11.6 en 11.7 niet meer dan de kosten daarvan in 

rekening brengen. 

11.8 De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op 

naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in artikel 

11.6 en 11.7 niet meer dan de kosten daarvan in rekening brengen. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij artikel 11.6. 

11.9 De vennootschap is bevoegd ter zake van het aandeelbewijs 

nadere regels vast te stellen. 

11.8 11.9  De vennootschap is bevoegd ter zake van het aandeelbewijs 

nadere regels vast te stellen. 

De wijziging betreft een 

hernummering in verband met het 

komen te vervallen van artikel 

11.8. 

AANDEELHOUDERSREGISTER VOOR AANDELEN OP NAAM  

Artikel 12 

Aandeelhoudersregister voor aandelen op naam. 

Artikel 12. 

 

12.1 De raad van bestuur houdt met inachtneming van de 

toepasselijke wettelijke bepalingen een register van houders 

van aandelen op naam. 

12.1 De raad vanHet bestuur houdt met inachtneming van de 

toepasselijke wettelijke bepalingen een register van houders 

van aandelen op naam. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een aanpassing van het begrip 

"bestuur". 

12.2 Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en 

pandhouder van aandelen op naam - met uitzondering van een 

houder van een pandrecht als bedoeld in artikel 2:86c lid 4 van 

het Burgerlijk Wetboek - is verplicht aan de vennootschap zijn 

adres op te geven. 

12.2 Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en 

pandhouder van aandelen op naam - met uitzondering van een 

houder van een pandrecht als bedoeld in artikel 2:86c lid 4 van 

het Burgerlijk Wetboek - is verplicht aan de vennootschap zijn 

adres op te geven. 

 

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN. 

CERTIFICERING 

Artikel 13 

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Certificering 

Artikel 13. 

 

13.1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht 13.1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht  
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worden gevestigd. worden gevestigd. 

13.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop 

een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. 

13.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop 

een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. 

 

13.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht op 

aandelen toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk de 

pandhouder van zodanige aandelen, indien dat bij de vestiging 

van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald en 

de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder een persoon 

is, aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, 

onverminderd het bepaalde in artikel 2:89 lid 6 Burgerlijk 

Wetboek. 

13.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht op 

aandelen toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk de 

pandhouder van zodanige aandelen, indien dat bij de vestiging 

van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald en 

de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder een persoon 

is, aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, 

onverminderd het bepaalde in artikel 2:89 lid 6 Burgerlijk 

Wetboek. 

 

13.4 Een vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel die geen 

stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn 

toegekend aan houders van met medewerking van de 

vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

13.4  Een vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel die geen 

stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn 

toegekend aan houders van met medewerking van de 

vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

 

13.5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte 

van certificaten van aandelen. 

13.5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte 

van certificaten van aandelen. 

 

GEMEENSCHAP 

Artikel 14 

Gemeenschap. 

Artikel 14. 

 

Indien aandelen of krachtens de wet aan certificaathouders toegekende 

rechten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke 

deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen 

vertegenwoordigen door een of meer schriftelijk door hen daartoe 

aangewezen personen. 

Indien aandelen of krachtens de wet aan certificaathouders toegekende 

rechten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke 

deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen 

vertegenwoordigen door een of meer schriftelijk door hen daartoe 

aangewezen personen. 

 

LEVERING VAN AANDELEN 

Artikel 15 
Levering van aandelen. 

Artikel 15. 

 

De levering van aandelen, de vestiging en levering van een recht van De levering van aandelen, de vestiging en levering van een recht van  
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vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht op aandelen geschiedt 

met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht op aandelen geschiedt 

met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

RAAD VAN BESTUUR. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG 

Artikel 16 
RAAD VAN BESTUUR. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG 
Bestuur. 

Artikel 16. 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 

artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  

opgenomen. Waar een artikellid 

gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept.  

16.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, 

onder toezicht van een raad van commissarissen. 

16.1.  Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door 

het bestuur. 

 

16.2 De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de 

raad van bestuur. 

 

16.2. Het bestuur bestaat uit een of meer uitvoerend bestuurders 

en niet-uitvoerend bestuurders. Het bestuur bepaalt het 

aantal uitvoerend bestuurders en het aantal niet-uitvoerend 

bestuurders, met dien verstande dat het aantal uitvoerend 

bestuurders te allen tijde geringer moet zijn dan het aantal 

niet-uitvoerend bestuurders.  

Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend 

bestuurder zijn. 

De one-tier board bestaat zowel uit 

uitvoerende leden als niet- 

uitvoerende leden (voor de 

onderlinge taakverdeling wordt 

verwezen naar de voorgestelde 

artikelen 20.1 en 20.2). 

Wanneer in deze statuten in 

algemene zin wordt gesproken 

over "het bestuur", dienen 

daaronder zowel de uitvoerend als 
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de niet-uitvoerend bestuurders te 

worden verstaan. 

 

Op grond van artikel 2:129a lid 1 

BW kunnen alleen natuurlijke 

personen niet-uitvoerend 

bestuurder zijn. 

16.3 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. 

De algemene vergadering kan een lid van de raad van bestuur 

te allen tijde schorsen en ontslaan. 

 

16.3. De uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders 

worden als zodanig benoemd door de algemene vergadering 

uit een bindende voordracht door de niet-uitvoerend 

bestuurders. 

Deze benoemingsprocedure sluit 

aan bij de bestaande regeling 

waarin zowel bestuurders als 

commissarissen worden benoemd 

door de algemene vergadering. 

16.4 Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een lid van 

de raad van bestuur is de gecombineerde vergadering 

bevoegd een bindende voordracht op te maken, bestaande uit 

ten minste twee personen voor iedere ter vervullen plaats 

doch, indien en zodra de wet zulks toelaat, één persoon. Deze 

voordracht zal bindend zijn. De algemene vergadering kan aan 

deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij 

besluit, genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste een 

derde van het geplaatste kapitaal. 

Wordt dit quorum niet gehaald, dan volgt een tweede 

vergadering indien in de eerste vergadering een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen het voorstel om het 

bindend karakter aan de voordracht te ontnemen, heeft 

gesteund. 

16.4. Bij het ontstaan van een vacature zullen de niet-uitvoerend 

bestuurders een bindende of niet-bindende voordracht op 

maken. is de gecombineerde vergadering bevoegd een 

bindende voordracht op te maken bestaande uit ten minste 

twee personen voor iedere ter vervullen plaats doch, indien en 

zodra de wet zulks toelaat, één persoon. Deze voordracht zal 

bindend zijn. De algemene vergadering kan echter aan een 

voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een 

besluit, dat wordt genomen metbij volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten 

minstewelke meerderheid meer dan een derde van het 

geplaatste kapitaal. vertegenwoordigt. Wordt dit quorum niet 

gehaald, dan volgt een tweede vergadering indien in de 

eerste vergadering een volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen het voorstel om het bindend karakter 

De bevoegdheid tot het doen van 

een voordracht gaat ten gevolge 

van deze voorgestelde wijziging 

van gecombineerde vergadering 

over op de niet-uitvoerend 

bestuurders, dit in 

overeenstemming met het nieuwe 

artikel 2:129a lid 1 BW. Ook zijn 

enkele tekstuele aanpassingen ter 

verduidelijking aangebracht. 
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In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontneming van 

het bindend karakter bij volstrekte meerderheid van stemmen 

worden genomen, ongeacht het ter vergadering 

vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal. 

De voordracht wordt opgenomen onder vermelding van het al 

dan niet bindend karakter ervan, in de oproeping tot de 

algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde 

wordt gesteld, of wordt tot de afloop van die vergadering voor 

de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd op 

een plaats te Amsterdam die wordt vermeld in de oproeping. 

Bij gebreke van een bindende voordracht is de algemene 

vergadering vrij in haar benoeming. 

 

aan de voordracht te ontnemen, heeft gesteund.  

n deze tweede vergadering kan het besluit tot ontneming van 

het bindend karakter bij volstrekte meerderheid van 

stemmen worden genomen, ongeacht het ter vergadering 

vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatstegeplaatst 

kapitaal. 

Indien de algemene vergadering het bindend karakter aan 

een voordracht ontneemt, maken de niet-uitvoerend 

bestuurders een nieuwe voordracht op. 

 De voordracht wordt opgenomen onder vermelding van het 

al dan niet bindend karakter ervan, in de oproeping tot de 

algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde 

wordt gesteld, of wordt tot de afloop van die vergadering voor 

de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd op 

een plaats te Amsterdam die wordt vermeld in de oproeping.Bij 

gebreke van een bindende voordracht is de algemene 

vergadering vrij in haar benoeming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5 Een lid van de raad van bestuur kan zonder een voorstel 

daartoe van de gecombineerde vergadering slechts worden 

geschorst en ontslagen door de algemene vergadering op 

grond van een besluit, genomen met volstrekte meerderheid 

van stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van 

het geplaatste kapitaal. 

Wordt dit quorum niet gehaald, dan volgt een tweede 

vergadering indien in de eerste vergadering een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen het ontslag of de 

schorsing heeft gesteund.  

16.5. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt 

daarvan in de oproeping voor de algemene vergadering 

mededeling gedaan en is de algemene vergadering in de 

benoeming vrij. 

Een besluit tot benoeming van een bestuurder die niet door 

de niet-uitvoerend bestuurders is voorgedragen kan slechts 

worden genomen met een volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan een 

derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. 

Een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de situatie dat er geen voordracht 

is opgemaakt of deze niet tijdig is 

opgemaakt.  
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In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontneming van 

het bindend karakter bij volstrekte meerderheid van stemmen 

worden genomen, ongeacht het ter vergadering 

vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal. 

2:120, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, kan niet bijeen 

worden geroepen ten aanzien van het onderwerp bedoeld in 

dit lid. 

16.6 De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid 

van de raad van bestuur te schorsen. 

Een zodanige schorsing kan steeds door de algemene 

vergadering worden opgeheven. 

Bij schorsing worden de redenen van de schorsing 

medegedeeld. 

16.6. Bij een voordracht tot benoeming van een uitvoerend 

bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd 

en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voor 

zover die van belang zijn in verband met de vervulling van 

de taak van een uitvoerend bestuurder. De voordracht wordt 

met redenen omkleed. 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de gegevens die bij benoeming 

van een uitvoerend bestuurder 

moeten worden medegedeeld. 

16.7 Indien een lid van de raad van bestuur is geschorst, besluit de 

algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de 

schorsing hetzij tot ontslag van de desbetreffende lid van de 

raad van bestuur, hetzij tot opheffing of handhaving van de 

schorsing. In het geval de algemene vergadering daaromtrent 

niet tijdig besluit, vervalt de schorsing. Een besluit tot 

handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden 

genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden 

gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop 

de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft 

genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de 

voor handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing 

van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. 

 Een geschorste lid van de raad van bestuur wordt in de 

gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te 

verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen 

16.7. Bij een voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerend 

bestuurder 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 heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in 

verband met de vervulling van zijn taak van niet-uitvoerend 

bestuurder. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen 

hij reeds als niet-uitvoerend bestuurder is verbonden; indien 

zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot dezelfde 

groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden 

volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen 

omkleed. 

 

Dit artikellid is opgenomen ter 

vervanging van het huidige artikel 

21.4, en komt overeen met de 

bepaling die nu voor het doen van 

een voordracht tot benoeming 

voor commissarissen geldt. 
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bijstaan. 

16.8 De vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:135 Burgerlijk 

Wetboek. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering van aandeelhouders. In het bezoldigingsbeleid 

komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e Burgerlijk 

Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover 

deze de raad van bestuur betreffen. 

De raad van commissarissen stelt de bezoldiging en de 

verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de leden van de 

raad van bestuur vast. 

16.8. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van 

bezoldiging van het bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt 

door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel van 

de niet-uitvoerend bestuurders. In het bezoldigingsbeleid 

komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het 

Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, 

voor zover deze de uitvoerend bestuurders betreffen. 

De bezoldiging van ieder van de uitvoerend bestuurders 

wordt door de niet-uitvoerend bestuurders vastgesteld met 

inachtneming van het door de algemene vergadering 

vastgestelde bezoldigingsbeleid. De bezoldiging van ieder 

van de niet-uitvoerend bestuurders wordt door de algemene 

vergadering vastgesteld met inachtneming van het door de 

algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. 

Een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen 

in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van 

aandelen leggen de niet-uitvoerend bestuurders ter 

goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Dit voorstel 

bepaalt ten minste hoeveel aandelen of rechten tot het 

nemen van aandelen aan de bestuurders mogen worden 

toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of 

wijziging. 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de totstandkoming van het 

beloningsbeleid en de vaststelling 

van de bezoldiging van de 

bestuurders van de vennootschap. 

De bezoldiging van de uitvoerend 

bestuurders wordt in lijn met 

artikel 2:129a lid 1 BW door de 

niet-uitvoerend bestuurders 

vastgesteld met inachtneming van 

het door de algemene vergadering 

vastgestelde bezoldigingsbeleid. 

De bezoldiging van de niet-

uitvoerend bestuurders wordt 

door de algemene vergadering 

vastgesteld in overeenstemming 

met het bezoldigingsbeleid.  

 
16.9. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de 

bestuurders en aan voormalige bestuurders vergoed: 

Deze voorgestelde bepaling betreft 

de introductie van een statutaire 
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 a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging 

tegen aanspraken (daaronder ook begrepen 

aanspraken van de vennootschap) wegens een 

handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie 

of van een andere functie die zij op verzoek van de 

vennootschap vervullen of hebben vervuld; 

 b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd 

zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen 

of nalaten; 

 c. de redelijke kosten van het optreden in andere 

rechtsgedingen waarin zij als lid van het bestuur of als 

voormalig lid van het bestuur zijn betrokken met 

uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk 

een eigen vordering geldend maken. 

vrijwaringsregeling. 

 16.10. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als 

in artikel 16.9 bedoeld indien en voor zover (i) door de 

Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het 

handelen of nalaten van de betrokkene kan worden 

gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig 

verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het 

vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een 

verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit 

vermogensverlies heeft uitbetaald. Indien en voor zover door 

de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij artikel 16.10. 
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betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als 

hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de vennootschap 

vergoede bedragen terstond terug te betalen. De 

vennootschap kan van de betrokkene adequate zekerheid 

verlangen voor deze terugbetalingsverplichting. De 

vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen 

verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. Het bestuur 

kan al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven 

aan het vorenstaande. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 17 

Zittingstermijn. Aftreden en ontslag. 

Artikel 17. 

 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 

artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  

opgenomen. Waar een artikellid 

gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept. 

De raad van bestuur stelt een reglement vast waarbij nadere regels 

worden gegeven voor de werkwijze, de vergaderingen en de 

besluitvorming van de raad van bestuur. Hierin kan worden bepaald dat 

leden van de raad van bestuur met bepaalde taken in het bijzonder 

worden belast. 

17.1. Een bestuurder treedt uiterlijk af na de eerste jaarlijkse 

algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren 

na zijn benoeming zijn verlopen. De bestuurders treden 

periodiek af volgens een door het bestuur vast te stellen 

rooster. Een overeenkomstig dit lid aftredend bestuurder kan 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de maximale benoemingstermijn 

voor bestuurders, in lijn met de 

maximale benoemingstermijn 

zoals opgenomen in de Corporate 
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Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.  worden herbenoemd. Governance Code.  

 17.2. De bevoegdheid tot schorsing en ontslag van bestuurders 

komt toe aan de algemene vergadering. Uitvoerend 

bestuurders kunnen eveneens worden geschorst door het 

bestuur.  

Een lid van de raad van bestuur kan zonder een voorstel 

daartoe van de gecombineerde vergadering slechts worden 

geschorst en ontslagen door de algemene vergadering op 

grond van een besluit, genomen met volstrekte meerderheid 

van stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van 

het geplaatste kapitaal. 

Wordt dit quorum niet gehaald, dan volgt een tweede 

vergadering indien in de eerste vergadering een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen het ontslag of de 

schorsing heeft gesteund.  

 In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontneming van 

het bindend karakter bij volstrekte meerderheid van stemmen 

worden genomen, ongeacht het ter vergadering 

vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal. 

Deze bepaling vervangt het 

huidige artikel 16.5. De 

gecombineerde vergadering komt 

te vervallen ten gevolge van de 

invoering van de one-tier board 

structuur; de bevoegdheid tot 

schorsing en ontslag komt toe aan 

de algemene vergadering of het 

bestuur in lijn met het bepaalde in 

artikel 2:134 lid 1 BW.  

 17.3. Indien een lid van de raad van bestuurbestuurder is geschorst, 

besluit de algemene vergadering, dan wel het bestuur indien 

het bestuur tot schorsing heeft besloten, binnen drie maanden 

na ingang van de schorsing hetzij tot ontslag van de 

desbetreffende lid van de raad van bestuurbestuurder, hetzij 

tot opheffing of handhaving van de schorsing. In het geval de 

algemene vergadering of het bestuur daaromtrent niet tijdig 

besluit, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van 

Deze bepaling wordt voorgesteld 

ter vervanging van het oude artikel 

16.7. Voor een nadere toelichting 

wordt verwezen naar de 

toelichting bij artikel 17.2. 
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de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de 

schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor 

drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene 

vergadering dan wel het bestuur het besluit tot handhaving 

heeft genomen. Indien de algemene vergadering dan wel het 

bestuur niet binnen de voor handhaving bepaalde termijn tot 

ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, 

vervalt de schorsing. 

 Een geschorste lid van de raad van bestuurbestuurder wordt 

in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering 

dan wel tijdens een vergadering van het bestuur te 

verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen 

bijstaan. 

GOEDKEURING BESLUITEN RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 18 

Chief executive officer. Bestuursvoorzitter. 

Artikel 18. 

 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 

artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  

opgenomen. Waar een artikellid 

gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept. 

18.1 De raad van bestuur behoeft goedkeuring van de algemene 18.1. Het bestuur benoemt een uitvoerend bestuurder als chief Deze voorgestelde bepaling regelt 
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vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke 

verandering van de identiteit of het karakter van de 

vennootschap. Hieronder vallen in ieder geval: 

 a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele 

onderneming aan een derde; 

 b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking 

van de vennootschap of een dochtermaatschappij met 

een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als 

volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire 

vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze 

samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis 

is voor de vennootschap; 

 c. het nemen of afstoten van een deelneming in het 

kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten 

minste een derde van het bedrag van de activa volgens 

de balans met toelichting, of, indien de vennootschap 

een geconsolideerde balans opstelt, volgens de 

geconsolideerde balans met toelichting volgend de 

laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, 

door haar of een dochtermaatschappij. 

executive officer voor zolang als het bestuur zal bepalen. 

Daarnaast mag het bestuur andere titels verlenen aan een 

uitvoerend bestuurder. 

de benoeming van een uitvoerend 

bestuurder tot CEO.  

18.2 De raad van bestuur behoeft, onverminderd het in de wet of 

elders in de statuten bepaalde, goedkeuring van de raad van 

commissarissen voor besluiten omtrent: 

 a. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de 

vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een 

commanditaire vennootschap of vennootschap onder 

firma waarvan de vennootschap aansprakelijk vennote 

18.2. Het bestuur benoemt een niet-uitvoerend bestuurder als 

voorzitter van het bestuur voor zolang als het bestuur zal 

bepalen. 

 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de benoeming van de voorzitter 

van het bestuur in lijn met artikel 

2:129a lid 1 BW, op grond waarvan 

het voorzitterschap van het 

bestuur in een one-tier board 

enkel aan een niet-uitvoerend 
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is; 

 b. aanvrage van notering of van intrekking der notering 

van aandelen in het kapitaal van de vennootschap en 

van de onder a. bedoelde schuldbrieven in de 

prijscourant van enige beurs; 

 c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking 

van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij 

met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan 

wel als volledig aansprakelijk vennote in een 

commanditaire vennootschap of vennootschap onder 

indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 

betekenis is voor de vennootschap; 

 d. het nemen van een deelneming door de vennootschap 

of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een 

andere vennootschap ter waarde van ten minste een 

vierde gedeelte van de som van het geplaatste kapitaal 

en de reserves van de vennootschap volgens haar 

laatst vastgestelde balans met toelichting; 

 e. investeringen die een bedrag vereisen van ten minste 

een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de 

reserves van de vennootschap volgens haar laatst 

vastgestelde balans met toelichting; 

 f. een voorstel tot wijziging van de statuten; 

 g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; 

 h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance; 

 i. beëindiging van de dienstbetrekking van een 

aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap 

bestuurder kan worden 

toebedeeld. 
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of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of 

binnen een kort tijdsbestek; 

 j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van 

een aanmerkelijk aantal werknemers van de 

vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; 

 k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste 

kapitaal 

 l. het, terzake van besluiten zoals in dit artikel 18.2 

bedoeld, uitoefenen van stemrecht op aandelen of 

andere stemgerechtigde effecten in deelnemingen, 

waaronder begrepen het bepalen van de richting waarin 

zal worden gestemd 

m. zodanige onderwerpen waarvan de raad van 

commissarissen in duidelijke bewoordingen schriftelijk 

aan de raad van bestuur zijn medegedeeld dat zij aan 

goedkeuring van de raad van commissarissen zijn 

onderworpen. 

18.3 Het ontbreken van de goedkeuring als in de vorige leden 

bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad 

van bestuur niet aan.  

 

18.3. Het bestuur kan een of meer van de niet-uitvoerend 

bestuurders tot vice-voorzitter van het bestuur benoemen 

voor zolang als het bestuur zal bepalen. Aan een vice-

voorzitter komen met betrekking tot de in deze statuten aan 

de bestuursvoorzitter opgedragen taken in geval van diens 

afwezigheid of weigering zodanige bevoegdheden toe als 

het bestuur zal bepalen. 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de benoeming van een vice-

voorzitter.  

 18.4. Ingeval geen bestuursvoorzitter is benoemd of in geval van 

afwezigheid of weigering van de bestuursvoorzitter, wordt 

het voorzitterschap van de vergadering van het bestuur 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de vervanging van de voorzitter. 
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waargenomen door een vice-voorzitter of in het geval van 

diens afwezigheid of weigering door een daartoe door de 

vergadering aangewezen lid van het bestuur of andere 

aanwezige persoon. 

VERTEGENWOORDIGING PROCURATIEHOUDER 

Artikel 19 

Vergaderingen. 

Artikel 19. 

 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 

artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  

opgenomen. Waar een artikellid 

gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept. 

19.1 De raad van bestuur zomede ieder lid van de raad van bestuur 

is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. 

19.1. Vergaderingen van het bestuur kunnen te allen tijde worden 

bijeengeroepen, hetzij door een of meer leden van het 

bestuur, hetzij in zijn of hun opdracht door de secretaris. 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de bijeenroeping van 

bestuursvergaderingen. 

19.2 Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap 

en een lid van de raad van bestuur wijst de raad van 

commissarissen een lid van de raad van bestuur of van de 

raad van commissarissen aan om de vennootschap te 

vertegenwoordigen. De algemene vergadering is steeds 

bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. 

19.2. De secretaris is bevoegd de vergaderingen van het bestuur 

bij te wonen. Het bestuur is tevens bevoegd anderen tot een 

vergadering toe te laten. 

 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de aanwezigen bij 

bestuursvergaderingen.  

19.3 De raad van bestuur kan aan een of meer personen algemene 19.3. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de Deze voorgestelde bepaling regelt 
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of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze 

personen kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen 

de grenzen van hun bevoegdheid. 

beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct 

of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met 

het belang van de vennootschap of de met haar verbonden 

onderneming. Indien alle leden van het bestuur een 

tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door 

de algemene vergadering.  

19.2 Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap 

en een lid van de raad van bestuur wijst de raad van 

commissarissen een lid van de raad van bestuur of van de 

raad van commissarissen aan om de vennootschap te 

vertegenwoordigen. De algemene vergadering is steeds 

bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. 

de implementatie van wetgeving 

voortvloeiend uit de Wet Bestuur 

en Toezicht, tengevolge waarvan 

een tegenstrijdig belang niet 

langer van invloed is op de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid 

van een bestuurder maar op diens 

deelname aan de beraadslaging en 

besluitvorming ter zake (2:129 lid 

6 BW). Het huidige artikel 19.2 

komt hiermee te vervallen. 

19.4 De raad van bestuur kan aan de in artikel 19.3 bedoelde 

personen een titel toekennen. 

19.4. De notulen van de vergaderingen van het bestuur zullen 

worden gehouden door de secretaris. De notulen worden in 

desbetreffende of daarop volgende vergadering vastgesteld 

door het bestuur. 

Van ieder besluit van het bestuur genomen buiten 

vergadering maakt de secretaris aantekening, welke 

aantekening wordt ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris. 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de notulering van 

bestuursvergaderingen.  

ONTSTENTENIS. BELET 

Artikel 20 

Bevoegdheden, taakverdeling, beperkingen. 

Artikel 20. 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 

artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  
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opgenomen. Waar een artikellid 

gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept. 

20.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de 

raad van bestuur zijn de overblijvende leden dan wel het enige 

lid van de raad van bestuur met het bestuur belast. 

 

20.1. Met inachtneming van de taakverdeling als bedoeld in lid 2 

van dit artikel, is het bestuur belast met het besturen van de 

vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de 

wet alle bevoegdheden welke bij deze statuten niet aan 

anderen zijn toegekend. 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de bevoegdheid van het bestuur 

de vennootschap te besturen. 

20.2 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de 

raad van bestuur is de raad van commissarissen met het 

bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd 

een of meer tijdelijke bestuurders te benoemen. 

20.2. Het bestuur kan bij reglement als bedoeld in artikel 23.1, zijn 

taken onderling verdelen, mits het dagelijks bestuur van de 

vennootschap zal berusten bij de uitvoerend bestuurders en 

mits de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening 

van de bestuurders niet wordt ontnomen aan de niet-

uitvoerend bestuurders. 

Deze voorgestelde bepaling omvat 

de statutaire grondslag voor 

taakverdeling en besluitvormingin 

de one-tier board zoals bedoeld in 

artikel 2:129a lid 1 BW. 

20.3 Indien een lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het 

bestuur wordt belast, treedt hij voor die periode terug uit de 

raad van commissarissen. 

20.3. De uitvoerend bestuurders kunnen rechtsgeldig besluiten 

omtrent zaken die behoren tot hun taak als bedoeld in 20.1 

respectievelijk 20.2. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen 

eveneens rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken die 

behoren tot hun taak als bedoeld in artikel 20.1 

respectievelijk 20.2.  
 

Deze  voorgestelde bepaling regelt 

dat op basis van de taakverdeling 

als bedoeld in de artikelen 20.1 en 

20.2, de uitvoerend respectievelijk 

niet-uitvoerend bestuurders 

rechtsgeldig kunnen besluiten 

over zaken die tot hun taak 

behoren, in lijn met het bepaalde 

in artikel 2:129a lid 3 BW.  

20.4 Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen 
20.4. Het bestuur kan zodanige commissies instellen die hij nodig 

Deze voorgestelde bepaling regelt 
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onverwijld de nodige maatregelen om een voorziening te doen 

treffen.  
acht, bestaande uit een of meer van zijn leden of uit andere 

personen. 

de instelling van commissies. 

 
20.5. De uitvoerend bestuurders verschaffen tijdig aan de niet-

uitvoerend bestuurders alle informatie die noodzakelijk is 

voor de uitvoering van hun taak. 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de informatieverschaffing aan niet-

uitvoerend bestuurders.  

 
18.1 De raad van 20.6. Het bestuur behoeft goedkeuring van de 

algemene vergadering voor besluiten omtrent een 

belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van 

de vennootschap of de onderneming. Hieronder vallen in 

ieder geval: 
 a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele 

onderneming aan een derde; 

 b. het aangaan of verbreken van duurzame 

samenwerking van de vennootschap of een 

dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon 

of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk 

vennoten in een commanditaire vennootschap of 

vennootschap onder firma, indien deze samenwerking 

of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de 

vennootschap; 

 c. het nemen of afstoten van een deelneming in het 

kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten 

minste een derde van het bedrag van de activa 

volgens de balans met toelichting, of, indien de 

vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, 

volgens de geconsolideerde balans met toelichting 

Deze voorgestelde bepaling betreft 

een vervanging van het huidige 

artikel 18.1 met betrekking tot 

bestuursbesluiten die de 

goedkeuring van de algemene 

vergadering vereisen (2:107a BW 

besluiten).  
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volgendvolgens de laatst vastgestelde jaarrekening 

van de vennootschap, door haar of een 

dochtermaatschappij. 

 20.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer 

bestuurders blijven de bevoegdheden van het bestuur intact, 

met dien verstande dat: 

  (i) de niet-uitvoerend bestuurders tijdelijk mogen 

voorzien in de vacante positie voor een periode tot de 

eerstvolgende algemene vergadering of in geval van 

belet, tot de betreffende bestuurder niet langer belet 

is; 

 (ii) in geval van belet of ontstentenis van alle leden van 

het bestuur, de secretaris tijdelijk verantwoordelijk is 

voor het bestuur van de vennootschap tot de 

vacatures zijn vervuld.  

 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het 

bestuur, zal de secretaris zo snel mogelijk de nodige 

maatregelen nemen ten einde te voorzien in een permanente 

oplossing. 

Ter vervanging van de huidige 

belet- en ontstentenisregeling 

zoals opgenomen in de huidige 

artikelen 20.1 en 20.2.  

De voorgestelde regeling voorziet 

eveneens in een regeling in het 

geval van belet of ontstentenis van 

niet-uitvoerend bestuurders. 

RAAD VAN COMMISSSARISSEN. BENOEMING, SCHORSING EN 

ONTSLAG  

Artikel 21 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 21. 

 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 

artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  

opgenomen. Waar een artikellid 
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gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept. 

21.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen die 

bestaat uit ten minste drie commissarissen. 

 

21.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. 

19.1 De raad van bestuur zomede ieder lid van de raad van bestuur 

is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. 

Deze voorgestelde bepaling betreft 

de vervanging van de huidige 

artikelen 19.1 en 19.2 inzake de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid 

van het bestuur: onderhavig 

voorgesteld artikel 21.1 betreft 

voortaan de bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging door alle 

leden van de one-tier board 

gezamenlijk, waaronder begrepen 

de niet-uitvoerend bestuurders. 

21.2 De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen. 

 

21.2. De vennootschap wordt voorts vertegenwoordigd door iedere 

uitvoerend bestuurder. 

 Het bestuur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijn 

verantwoordelijkheid, de vennootschap door een of meer 

gevolmachtigden te doen vertegenwoordigen. Aan deze 

gevolmachtigden zullen zodanige bevoegdheden toekomen 

als hun bij of na hun benoeming in overeenstemming met 

deze statuten door het bestuur zullen worden toegekend. 

In lijn met de huidige statuten kan 

de vennootschap ook 

vertegenwoordigd worden door 

een uitvoerend bestuurder 

afzonderlijk. Het tweede gedeelte 

van deze voorgestelde bepaling 

betreft een vervanging van het 

huidige artikel 19 inzake 

procuratiehouders. 

21.3 Commissarissen worden benoemd door de algemene 

vergadering. De algemene vergadering kan een commissaris 
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te allen tijde schorsen en ontslaan. 

21.4 Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden 

van de kandidaat medegedeeld 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 voorzover die van belang zijn in verband met de 

vervulling van de taak van een commissaris, zomede aan 

welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; 

indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot 

eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die 

groep worden volstaan. 

De voordracht tot benoeming of herbenoeming van een 

commissaris worden gemotiveerd. 

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze 

waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. 

  

21.5 Het bepaalde in artikel 16.4 tot en met 16.7 is van 

overeenkomstige toepassing op de benoeming, het ontslag en 

de schorsing van een commissaris. 

 Bij schorsing worden de redenen van de schorsing 

medegedeeld. 

  

21.6 In geval van een of meer vacatures in de raad van 

commissarissen, geldt de raad als volledig samengesteld. 

  

ZITTINGSDUUR COMMISSARISSEN  

BELONING 

Artikel 22 

ZITTINGSDUUR COMMISSARISSEN  

BELONING 

Artikel 22 

Secretaris. 

Artikel 22. 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 



 

 41

 artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  

opgenomen. Waar een artikellid 

gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept. 

22.1 Een commissaris wordt benoemd voor een periode van 

                maximaal vier jaar. 

Een commissaris kan maximaal driemaal voor een periode van 

vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.  

Van deze laatste beperking kan door de algemene vergadering 

worden afgeweken, doch uitsluitend op voorstel van de raad 

van commissarissen, welk voorstel wordt gemotiveerd. 

22.1. Het bestuur benoemt buiten zijn leden een secretaris. 

 

Het voorgestelde artikel 22 regelt 

de benoeming van een secretaris 

van het bestuur, die geen deel 

uitmaakt van het bestuur.  

22.2 Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting 

van de jaarlijkse algemene vergadering eerstvolgend op de 

dag gelegen drie jaar na zijn laatste benoeming. Periodiek 

aftreden geschiedt volgens een door de raad van 

commissarissen vast te stellen rooster. Een periodiek 

aftredende commissaris is steeds herbenoembaar. 

22.2. Aan een secretaris komen zodanige bevoegdheden toe als 

hem op grond van deze statuten zijn verleend en zoals hem 

met inachtneming van deze statuten door het bestuur 

worden toegekend bij of na zijn benoeming. 

 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het voorgestelde 

artikel 22.1. 

22.3 De algemene vergadering stelt de beloning van de 

commissarissen vast. 

 

22.3. Een secretaris kan als zodanig te allen tijde door het bestuur 

worden ontslagen. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het voorgestelde 

artikel 22.1. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN  

Artikel 23 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN  

Artikel 23 

Reglementen. 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 
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Artikel 23. 

 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 

artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  

opgenomen. Waar een artikellid 

gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept. 

23.1 De raad van commissarissen heeft tot taak het houden van 

toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. De commissarissen staan de raad 

van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak 

richten de commissarissen zich naar het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 

23.1. Het bestuur zal, met inachtneming van deze statuten, een of 

meer reglementen opstellen met regels over zijn 

functioneren, zijn besluitvorming, de samenstelling, de taak 

en werkwijze van commissies en andere aangelegenheden 

die het bestuur, de chief executive officer, de uitvoerend 

bestuurders, de niet-uitvoerend bestuurders en de door het 

bestuur ingestelde commissies betreffen. 

 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

het opstellen van een of meerdere 

reglementen door het bestuur. Op 

basis hiervan zal het bestuur 

reglementen opstellen waarin 

onder andere de taakverdeling als 

bedoeld in de voorgestelde 

artikelen 20.1 en 20.1 wordt 

vastgelegd.  

23.2 De raad van bestuur stelt ten minste eenmaal per 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 bespreekt deze 

punten. 

 Ook voor het overige verschaft de raad van bestuur de raad 

van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak 

23.2. Reglementen betreffende de gang van zaken bij algemene 

vergaderingen worden op de website van de vennootschap 

geplaatst. 

Deze voorgestelde bepaling regelt 

de regels bij algemene 

vergaderingen.  
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noodzakelijke gegevens. 

23.3 De raad van commissarissen bespreekt eenmaal per jaar 

buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het functioneren 

van de raad van commissarissen en de raad van bestuur en de 

daaraan te verbinden de conclusies. 

  

23.4 De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe 

worden uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de raad van 

commissarissen bij te wonen en daarin alle door de raad van 

commissarissen verlangde inlichtingen te geven. 

  

23.5 De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van 

zijn taak op kosten van de vennootschap doen bij staan door 

een of meer deskundigen. 

  

23.6 De raad van commissarissen kan een of meer commissarissen 

als gedelegeerd commissaris aanstellen. Deze benoeming is 

van tijdelijke aard en strekt tot intensiever toezicht en advies 

en meer geregeld overleg met de raad van bestuur. 

  

23.7 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van 

zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de 

vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle 

boeken, correspondentie, bescheiden en andere 

gegevensdragers, alsmede bevoegd zullen zijn kennis te 

nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad. 

  

23.8 De raad van commissarissen stelt een reglement vast, waarbij 

nadere regels worden gegeven voor de werkwijze, de 

vergaderingen en de besluitvorming van de raad van 

commissarissen, alsmede voor de omgang van de raad van 

commissarissen met de raad van bestuur, de algemene 
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vergadering en de ondernemingsraad. 

Hierin kan worden bepaald dat leden van de raad van 

commissarissen met bepaalde taken in het bijzonder worden 

belast. 

ORGANISATIE EN BESLUITVORMING RAAD VAN 

COMMISSARISSEN 

Artikel 24 

ORGANSATIE EN BESLUITVORMING RAAD VAN 

COMMISSARISSEN 

Artikel 24 

De artikelen 16  tot en met 24 

komen (vrijwel geheel) te vervallen 

in verband met de invoering van 

een one-tier board, en worden 

vervangen door de voorgestelde 

artikel 16 tot en met 23, waarvan 

de tekst hieronder integraal is  

opgenomen. Waar een artikellid 

gedeeltelijk in stand gehouden is, 

zijn de tekstgedeelten die zijn 

komen te vervallen doorgestreept 

en is de nieuwe tekst 

onderstreept. 

24.1 De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot 

voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van 

commissarissen benoemt uit of buiten zijn midden een 

secretaris. 

  

24.2 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van de 

commissarissen dat verlangt. Een commissaris kan zich ter 

vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde mede-

commissaris doen vertegenwoordigen. 

  

24.3 In de vergadering van de raad van commissarissen heeft 

iedere commissaris recht op het uitbrengen van een stem. De 
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raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komt 

geen besluit tot stand, tenzij er meer dan twee commissarissen 

ter vergadering aanwezig zijn, in welk geval de voorzitter van 

de raad van commissarissen een beslissende stem heeft. 

24.4 De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten 

nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telefax of 

elektronische post geschiedt en alle commissarissen zich voor 

het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. 

  

BOEKJAAR JAARREKENING  

Artikel 25 

Boekjaar jaarrekening.  

Artikel 2524. 

 

25.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het 

kalenderjaar. 

25.1 24.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het 

kalenderjaar. 

 

25.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, 

maakt de raad van bestuur een jaarrekening en een 

jaarverslag op en legt zij deze stukken ten kantore van de 

vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders en voor die 

personen die daar krachtens de wet recht op hebben. 

 Afschriften daarvan zijn voor hen om niet verkrijgbaar. 

25.224.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, 

maakt de raad vanhet bestuur een jaarrekening en een 

jaarverslag op en legt zij deze stukken ten kantore van de 

vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders en voor 

die personen die daar krachtens de wet recht op hebben. 

 Afschriften daarvan zijn voor hen om niet verkrijgbaar. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een aanpassing van het begrip 

"bestuur". 

25.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de 

raad van bestuur en commissarissen; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan 

onder opgave van reden melding gemaakt. 

25.324.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de 

raad van bestuur en commissarissenbestuurders; ontbreekt 

de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt 

daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

De voorgestelde wijziging houdt 

verband met de introductie van de 

one-tier board en het komen te 

vervallen van de raad van 

commissarissen 

ACCOUNTANT 

Artikel 26 

Accountant. 

Artikel 2625. 
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26.1 De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in 

artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht om 

de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te 

onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 

2:393. 

26.125.1 De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld 

in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht 

om de door de raad vanhet bestuur opgemaakte jaarrekening 

te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van 

artikel 2:393. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een aanpassing van het begrip 

"bestuur". 

26.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering 

bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van 

commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen 

in functie zijn of hij in gebreke blijft, de raad van bestuur. De 

aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde 

worden ingetrokken door de algemene vergadering en door 

degene die de opdracht heeft verleend; de door de raad van 

bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van 

commissarissen worden ingetrokken. 

26.225.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene 

vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de 

raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen 

commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de raad 

van bestuurhet bestuur bevoegd. De aan de accountant 

verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door 

de algemene vergadering en door degene die de opdracht 

heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende 

opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen 

worden ingetrokken.slechts om gegronde redenen worden 

ingetrokken.  

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met (i) de 

introductie van de one-tier board 

en het komen te vervallen van de 

raad van commissarissen en (ii) 

een aanpassing in lijn met het 

huidige artikel 2:393 lid 2 BW.  

26.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan 

de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft 

de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent 

de getrouwheid van de jaarrekening. 

25.225.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan 

de raad van commissarissen en de raad vanhet bestuur en 

geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring 

omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. 

De voorgestelde wijziging houdt 

verband met de introductie van de 

one-tier board en het komen te 

vervallen van de raad van 

commissarissen. 

VASTSTELLING JAARREKENING  

Artikel 27 

Vaststelling jaarrekening.  

Artikel 2726. 

 

27.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering. 

27.126.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

27.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het 

jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk 

27.226.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het 

jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering.  
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Wetboek daaraan toe te voegen overige gegevens vanaf de 

dag van oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot 

hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de 

vennootschap en op een plaats te Amsterdam die wordt 

vermeld in de oproeping. De aandeelhouders en 

certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en 

daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. 

Wetboek daaraan toe te voegen overige gegevens vanaf de 

dag van oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot 

hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de 

vennootschap en op een plaats te Amsterdam die wordt 

vermeld in de oproeping. De aandeelhouders en 

certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en 

daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. 

27.3 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de 

algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van 

de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige 

gegevens bedoeld in artikel 27.2 een wettige grond wordt 

medegedeeld waarom de accountantsverklaring ontbreekt. 

27.326.3 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de 

algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van 

de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige 

gegevens bedoeld in artikel 27.226.2 een wettige grond 

wordt medegedeeld waarom de accountantsverklaring 

ontbreekt. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een aanpassing van een verwijzing 

in verband met de hernummering 

van artikelen. 

WINST 

Artikel 28 

Winst. 

Artikel 2827. 

 

28.1 Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst op elk 

preferent aandeel uitgekeerd het hierna te noemen percentage 

van het verplicht op het aandeel gestorte bedrag per de 

aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt. 

Het in de vorige zin bedoelde percentage is gelijk aan de 

gepubliceerde basisrente (van de Nederlandse banken), 

gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze rente gold 

gedurende de periode waarover de uitkering plaatsvindt, te 

vermeerderen met anderhalf procentpunt (1,5%). 

Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering 

plaatsvindt, het verplicht op een preferent aandeel gestorte 

bedrag is verlaagd of ingevolge een besluit tot verdere storting 

28.127.1 Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst op 

elk preferent aandeel uitgekeerd het hierna te noemen 

percentage van het verplicht op het aandeel gestorte bedrag 

per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering 

geschiedt. Het in de vorige zin bedoelde percentage is gelijk 

aan aan de gepubliceerde basisrente (van de Nederlandse 

banken),het gemiddelde van de door de Europese Centrale 

Bank nader vastgestelde EURIBOR-percentages voor 

kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden - 

gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze rente 

goldpercentages gelden - gedurende de periodehet boekjaar 

waarover de uitkering plaatsvindtgeschiedt, te vermeerderen 

De voorgestelde wijziging betreft 

een verhoging van de vergoeding 

die wordt toegekend aan de 

houders van preferente aandelen 

(die momenteel niet zijn 

uitgegeven). Voorts wordt 

voortaan aangesloten bij de  

EURIBOR-percentages vastgesteld 

door de Europese Centrale Bank.  
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is verhoogd, zal de uitkering op dat aandeel worden verlaagd 

respectievelijk worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het 

hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging 

respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip waarop 

de verlaging tot stand is gekomen, respectievelijk de verdere 

storting verplicht is geworden. Indien in de loop van een 

boekjaar uitgifte van een preferent aandeel heeft 

plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend op dat 

aandeel naar rato tot de dag van uitgifte worden verminderd, 

waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand zal 

worden gerekend. 

 

met anderhalfvier procentpunt (1,54%). Indien in het boekjaar 

waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaatsvindt, het 

verplicht op een preferent aandeel gestorte bedrag is 

verlaagd of ingevolge een besluit tot verdere storting is 

verhoogd, zal de uitkering op dat aandeel worden verlaagd 

respectievelijk worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 

het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de 

verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het 

tijdstip waarop de verlaging tot stand is gekomen, 

respectievelijk de verdere storting verplicht is geworden. 

Indien in de loop van een boekjaar uitgifte van een preferent 

aandeel heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het 

dividend op dat aandeel naar rato tot de dag van uitgifte 

worden verminderd, waarbij een gedeelte van een maand 

voor een volle maand zal worden gerekend. 

28.2 Indien de winst wordt vastgesteld over een boekjaar, waarin 

een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn 

ingetrokken, hebben degenen die ten tijde van de intrekking 

houder van die preferente aandelen waren een 

onvervreemdbaar recht op uitkering van winst, als hierna 

omschreven. De winst die aan een persoon als bedoeld in de 

vorige zin wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de 

uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in artikel 28.1 

recht zou hebben, indien hij ten tijde van de winstvaststelling 

nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde 

preferente aandelen met het daarop ten tijde van de intrekking 

gestorte bedrag. Met betrekking tot het bepaalde in dit lid wordt 

28.227.2 Indien de winst wordt vastgesteld over een boekjaar, waarin 

een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn 

ingetrokken, hebben degenen die ten tijde van de intrekking 

houder van die preferente aandelen waren een 

onvervreemdbaar recht op uitkering van winst, als hierna 

omschreven. De winst die aan een persoon als bedoeld in de 

vorige zin wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de 

uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in artikel 

28.127.1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de 

winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de 

hiervoor bedoelde preferente aandelen met het daarop ten 

tijde van de intrekking gestorte bedrag. Met betrekking tot 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen hernummering en een 

aanpassing van een verwijzing in 

verband met de hernummering van 

artikelen. 
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het voorbehoud gemaakt, als bedoeld in artikel 2:122 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt, als 

bedoeld in artikel 2:122 van het Burgerlijk Wetboek. 

28.3 Indien de in een boekjaar behaalde winst niet toereikend is om 

het in artikel 28.1 en 28.2 bedoelde percentage op de 

preferente aandelen uit te keren, kan de raad van bestuur 

onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten 

dat het tekort wordt uitgekeerd ten laste van de uitkeerbare 

reserves van de vennootschap. Indien het in artikel 28.1 en 

28.2 bedoelde percentage met betrekking tot een bepaald 

boekjaar niet kan worden uitgekeerd, vindt het bepaalde in 

artikel 28.4 en 28.7 met betrekking tot volgende boekjaren 

eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. Op de 

preferente aandelen geschieden geen andere uitkeringen dan 

vermeld in artikel 28.1, 28.2 en dit artikel 28.3. 

28.327.3 Indien de in een boekjaar behaalde winst niet toereikend is 

om het in artikel 28.127.1 en 28.227.2 bedoelde percentage 

op de preferente aandelen uit te keren, kan de raad vanhet 

bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen 

besluiten dat het tekort wordt uitgekeerd ten laste van de 

uitkeerbare reserves van de vennootschap. Indien het in 

artikel 28.127.1 en 28.227.2 bedoelde percentage met 

betrekking tot een bepaald boekjaar niet kan worden 

uitgekeerd, vindt het bepaalde in artikel 28.427.4 en 28.727.7 

met betrekking tot volgende boekjaren eerst toepassing 

nadat het tekort is ingehaald. Op de preferente aandelen 

geschieden geen andere uitkeringen dan vermeld in artikel 

28.1, 28.227.1, 27.2 en dit artikel 28.3.27.3. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het voorgestelde 

artikel 27.2. De andere 

voorgestelde wijziging houdt 

verband met de introductie van de 

one-tier board en het komen te 

vervallen van de raad van 

commissarissen. 

 

28.4 De raad van bestuur is onder goedkeuring van de raad van 

commissarissen bevoegd de na toepassing van de artikel 28.1 

tot en met 28.3 resterende winst geheel of gedeeltelijk te 

reserveren. Een voor uitkering bestemd gedeelte van de winst 

staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 

 

28.4 27.4 De raad van Het bestuur is onder goedkeuring van de raad 

van commissarissen bevoegd de na toepassing van de artikel 

28.127.1 tot en met 28.327.3 resterende winst geheel of 

gedeeltelijk te reserveren. Een voor uitkering bestemd 

gedeelte van de winst staat ter vrije beschikking van de 

algemene vergadering. 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met (i) de 

introductie van de one-tier board 

en het komen te vervallen van de 

raad van commissarissen, (ii) de 

aanpassing van een aanpassing 

van het begrip "bestuur" en (iii) 

hernummering. 

28.5 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere 

gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts 

uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is dan 

het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, 

28.527.5 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere 

gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts 

uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is 

dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 
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vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de 

statuten moeten worden aangehouden. 

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de 

statuten moeten worden aangehouden. 

28.6 Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de 

jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

28.627.6 Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de 

jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

28.7 De raad van bestuur is, bij uitsluiting van de algemene 

vergadering, met voorafgaande goedkeuring van de raad van 

commissarissen bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing 

van enige reserve te besluiten. 

28.727.7  De raad van Het bestuur is, bij uitsluiting van de algemene 

vergadering, met voorafgaande goedkeuring van de raad van 

commissarissen bevoegd tot gehele of gedeeltelijke 

opheffing van enige reserve te besluiten. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

27.4. 

UITKERINGEN 

Artikel 29 

Uitkeringen. 

Artikel 2928. 

 

29.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld 

op een door de raad van bestuur te bepalen wijze en datum 

mits binnen vier weken na vaststelling. De vennootschap 

kondigt iedere uitkering op gewone aandelen aan 

overeenkomstig artikel 31.3. 

29.128.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld 

op een door de raad vanhet bestuur te bepalen wijze en 

datum mits binnen vier weken na vaststelling. De 

vennootschap kondigt iedere uitkering op gewone aandelen 

aan overeenkomstig artikel 31.3.30.3. 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met (i) de 

aanpassing van een aanpassing 

van het begrip "bestuur" en (ii) 

hernummering. 

29.2 De vordering tot een uitkering op aandelen vervalt door een 

tijdsverloop van vijf jaren. 

29.228.2 De vordering tot een uitkering op aandelen vervalt door een 

tijdsverloop van vijf jaren en één (1) dag. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een aanpassing in lijn met de wet.  

29.3 Indien de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van 

commissarissen dat bepaalt, wordt een interimdividend 

uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 

2:105 Burgerlijk Wetboek. Een interim-dividend kan ook 

uitsluitend op een bepaalde soort aandelen plaatsvinden. 

29.328.3 Indien de raad vanhet bestuur met goedkeuring van de raad 

van commissarissen dat bepaalt, wordt een interimdividend 

uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek. Een interim-dividend kan 

ook uitsluitend op een bepaalde soort aandelen 

plaatsvinden. 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met (i) de 

introductie van de one-tier board 

en het komen te vervallen van de 

raad van commissarissen, (ii) de 

aanpassing van een aanpassing 

van het begrip "bestuur" en (iii) 

hernummering. 

29.4 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op 

aandelen bestemd bedrag tellen de door de vennootschap 

29.428.4 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op 

aandelen bestemd bedrag tellen de door de vennootschap 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 
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gehouden aandelen in haar kapitaal niet mee. gehouden aandelen in haar kapitaal niet mee. 

 
28.5. Ingeval van intrekking met terugbetaling van preferente 

aandelen als bedoeld in artikel 27.2 wordt op de dag van 

terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken 

preferente aandelen, welke uitkering wordt berekend in 

overeenstemming met het bepaalde in artikel 27.1 en wel 

over de periode waarover nog niet eerder een uitkering als 

bedoeld in artikel 27.1 eerste zin is gedaan tot aan de dag 

van terugbetaling, een en ander mits is voldaan aan de 

vereisten als opgenomen in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek. 

De voorgestelde bepaling regelt de 

betaling bij intrekking van 

preferente aandelen.  

ALGEMENE VERGADERINGEN 

Artikel 30 

Algemene vergaderingen. 

Artikel 3029. 

 

30.1 Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 

de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. 

Deze termijn kan op grond van bijzondere omstandigheden 

door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden 

worden verlengd. 

30.129.1 Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar de algemene vergadering van aandeelhouders 

gehouden. Deze termijn kan op grond van bijzondere 

omstandigheden door de algemene vergadering met ten 

hoogste zes maanden worden verlengd. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

30.2 In deze vergadering worden in elk geval de volgende punten 

aan de orde gesteld: 

 a. het jaarverslag en het pre-advies van de raad van 

commissarissen daaromtrent; 

 b. de vaststelling van de jaarrekening; 

 c. het reserverings- en dividendbeleid; 

 d. het voorstel tot uitkering van dividend; 

 e. goedkeuring van het gevoerde beleid en décharge van 

de raad van bestuur; 

30.229.2 In deze vergadering worden in elk geval de volgende punten 

aan de orde gesteld: 

 a. het jaarverslag en het pre-advies van de raad van 

commissarissen daaromtrent; 

 b. de vaststelling van de jaarrekening; 

 c. het reserverings- en dividendbeleid; 

 d. het voorstel tot uitkering van dividend; 

e. goedkeuring van het gevoerde beleid en décharge van 

de raad vanhet bestuur; 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met (i) de 

introductie van de one-tier board 

en het komen te vervallen van de 

raad van commissarissen, (ii) de 

aanpassing van een aanpassing 

van het begrip "bestuur" en (iii) 

hernummering. 
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 f. goedkeuring van het gevoerde toezicht en décharge 

van de raad van commissarissen; 

 g. voorziening in eventuele vacatures; 

 h. andere onderwerpen door de raad van bestuur of de 

raad van commissarissen op grond van artikel 30.4 

aangekondigd, zoals de aanwijzing van een orgaan 

bevoegd tot uitgifte van aandelen of de machtiging van 

de raad van bestuur tot verkrijging van eigen aandelen 

of certificaten daarvan door de vennootschap, bedoeld 

in de artikelen 5 en 8 der statuten. 

f. goedkeuring van het gevoerde toezicht en décharge van 

de raad van commissarissen ;g.  

voorziening in eventuele vacatures; 

hg. andere onderwerpen door de raad vanhet bestuur of 

de raad van commissarissen op grond van artikel 

30.429.4 aangekondigd, zoals de aanwijzing van een 

orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen of de 

machtiging van de raad vanhet bestuur tot verkrijging 

van eigen aandelen of certificaten daarvan door de 

vennootschap, bedoeld in de artikelen 5 en 8 dervan 

de statuten. 

30.3 Buitengewone algemene vergaderingen worden 

bijeengeroepen zo dikwijls de raad van bestuur en/of de raad 

van commissarissen dat wenselijk achten, indien de wet dat 

voorschrijft of zodra een of meer houders van aandelen die 

gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste 

kapitaal vertegenwoordigen, dit onder mededeling van de te 

behandelen onderwerpen de raad van bestuur en de raad van 

commissarissen verzoeken. Indien geen van de leden van de 

raad van bestuur en commissarissen in dat geval een 

algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat die 

vergadering binnen zes weken na het verzoek wordt 

gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping 

bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en 

de statuten bepaalde. 

30.329.3 Buitengewone algemene vergaderingen worden 

bijeengeroepen zo dikwijls de raad vanhet bestuur en/of de 

raad van commissarissen dat wenselijk achtenacht, indien de 

wet dat voorschrijft of zodra een of meer houders van 

aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte 

van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit onder 

mededeling van de te behandelen onderwerpen de raad 

vanhet bestuur en de raad van commissarissen verzoeken. 

Indien geen van de leden van de raad van bestuur en 

commissarissenbestuurders in dat geval een algemene 

vergadering bijeenroept, zodanig dat die vergadering binnen 

zes weken na het verzoek wordt gehouden, is ieder van de 

verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met 

inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten 

bepaalde. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

29.2. 

30.4 Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk 30.429.4  Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk Verwezen wordt naar de 
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ten minste een honderdste gedeelte (1%) van het geplaatste 

kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen ten minste 

een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (€ 

50.000.0000,--) hebben het recht schriftelijk te verzoeken 

onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te 

plaatsen. De raad van bestuur en de raad van commissarissen 

zullen deze onderwerpen op de agenda plaatsen en in de 

oproeping aankondigen, mits zij niet later dan op de zestigste 

dag voor die van de vergadering door de vennootschap zijn 

ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de 

vennootschap zich daartegen verzet. 

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan 

indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd. 

 

ten minste een honderdste gedeelte (1 %) van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de 

aandelen ten minste een waarde vertegenwoordigen van 

vijftig miljoen euro (€ 50.000.0000,--) hebben het recht 

schriftelijk te verzoeken onderwerpen op de agenda van de 

algemene vergadering te plaatsen. De raad van bestuur en 

de raad van commissarissen zullen deze onderwerpenHet 

bestuur zal een dergelijk onderwerp op de agenda plaatsen 

en in de oproeping aankondigen, mits zij het met redenen 

omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later 

dan op de zestigste dag voor die van de vergadering door de 

vennootschap zijnheeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig 

belang van de vennootschap zich daartegen verzet. 

 Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan 

indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd. 

toelichting bij het nieuwe artikel 

29.2. De andere wijziging betreft 

een aanpassing in lijn met het 

huidige artikel 2:114a BW.  

PLAATS. OPROEPING 

Artikel 31 

Plaats. Oproeping. 

Artikel 3130. 

 

31.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden 

gehouden te Sliedrecht, Rotterdam, Utrecht, Schiphol of 

Amsterdam. 

 

31.130.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden 

gehouden te Sliedrecht, Rotterdam, Utrecht, Schiphol, 

Veenendaal of Amsterdam. 

 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen (i) de toevoeging van 

Veenendaal als plaats waar 

algemene vergaderingen kunnen 

worden gehouden en (ii) een 

hernummering. 

31.2 De oproeping gaat uit van de raad van bestuur, de raad van 

commissarissen of van diegenen die daartoe krachtens de wet 

of deze statuten de bevoegdheid bezitten. 

31.230.2 De oproeping gaat uit van de raad vanhet bestuur, de raad 

van commissarissen of van diegenen die daartoe krachtens 

de wet of deze statuten de bevoegdheid bezitten. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

29.2. 

31.3 Behoudens het bepaalde in de tweede zin van artikel 2:111 lid 31.330.3 Behoudens het bepaalde in de tweede zin van artikel 2:111 De voorgestelde wijziging betreft 
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1 Burgerlijk Wetboek, geschiedt de oproeping niet later dan op 

de tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering. Was de 

termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan 

kunnen geen wettelijke besluiten worden genomen, tenzij met 

algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. 

De oproeping geschiedt op grond van het bepaalde in artikel 

2:113 lid 6 Burgerlijk Wetboek door een langs elektronische 

weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de 

algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk 

is. Bovendien worden de houders van aandelen op naam 

opgeroepen bij brief aan het door hen opgegeven adres. Indien 

de houder van aandelen op naam hiermee instemt, kan de 

oproeping geschieden door een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 

door hen opgegeven adres. 

lid 1 Burgerlijk Wetboek, geschiedt de oproeping niet later 

dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de 

vergadering. Was de termijn korter of heeft de oproeping niet 

plaats gehad, dan kunnen geen wettelijke besluiten worden 

genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, 

waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. 

De oproeping geschiedt op grond van het bepaalde in artikel 

2:113 lid 6 Burgerlijk Wetboek door een langs elektronische 

weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de 

algemene vergadering rechtstreeks en permanent 

toegankelijk is. Bovendien worden de houders van aandelen 

op naam opgeroepen bij brief aan het door hen opgegeven 

adres. Indien de houder van aandelen op naam hiermee 

instemt, kan de oproeping geschieden door een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en 

reproduceerbaar bericht aan het door hen opgegeven adres. 

een hernummering. 

31.4 Bij de oproeping worden vermeld: 

 a. de te behandelen onderwerpen; 

 b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; 

 c. de procedure voor de deelname aan de algemene 

vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde; 

 d. de procedure voor deelname aan de algemene 

vergadering alsmede het adres van de website van de 

vennootschap, als bedoeld in artikel 5:25ka van de Wet 

op het financieel toezicht. 

31.430.4 Bij de oproeping worden vermeld: 

 a. de te behandelen onderwerpen; 

 b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; 

 c. de procedure voor de deelname aan de algemene 

vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde; 

 d. de procedure voor deelname aan de algemene 

vergadering alsmede het adres van de website van de 

vennootschap, als bedoeld in artikel 5:25ka van de 

Wet op het financieel toezicht. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

31.5 De oproeping vermeldt bovendien de plaats en dag van 

deponering, dan wel de registratiedatum, bedoeld in de 

31.530.5 De oproeping vermeldt bovendien de plaats en dag van 

deponering, dan wel de registratiedatum, bedoeld in de 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen hernummering en een 
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artikelen 32.4, 32.5 en 32.7. 

 

artikelen 32.4, 32.5 en 32.7.artikel 31.4. aanpassing van een verwijzing in 

verband met de hernummering van 

artikelen. 

31.6 De accountant bedoeld in artikel 26 wordt uitgenodigd een 

aandeelhoudersvergadering waarin de accountantsverklaring 

met betrekking tot de jaarrekening aan de orde komt, bij te 

wonen. Hem kunnen daarover vragen worden gesteld en hij is 

bevoegd in die vergadering het woord te voeren. 

31.630.6 De accountant bedoeld in artikel 2625 wordt uitgenodigd een 

aandeelhoudersvergadering waarin de accountantsverklaring 

met betrekking tot de jaarrekening aan de orde komt, bij te 

wonen. Hem kunnen daarover vragen worden gesteld en hij 

is bevoegd in die vergadering het woord te voeren. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

31.7 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot 

kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van de 

kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. 

Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of 

kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een 

afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde 

statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de 

kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is 

opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering 

waarin het voorstel wordt behandeld, voor iedere 

vergadergerechtigde ter inzage gelegd ten kantore van de 

vennootschap en op zodanige plaatsen waaronder in ieder 

geval een plaats te Amsterdam, als bij de oproeping zal 

worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde 

plaatsen voor vergadergerechtigde kosteloos verkrijgbaar. 

31.730.7 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot 

kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van 

de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. 

Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of 

kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping 

een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde 

statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de 

kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is 

opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering 

waarin het voorstel wordt behandeld, voor iedere 

vergadergerechtigde ter inzage gelegd ten kantore van de 

vennootschap en op zodanige plaatsen waaronder in ieder 

geval een plaats te Amsterdam, als bij de oproeping zal 

worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde 

plaatsen voor vergadergerechtigde kosteloos verkrijgbaar. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

31.8 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de 

algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen 

geschieden door opneming, hetzij in de oproeping tot een 

algemene vergadering, hetzij in een stuk dat ter kennisneming 

31.830.8 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de 

algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen 

geschieden door opneming, hetzij in de oproeping tot een 

algemene vergadering, hetzij in een stuk dat ter 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering.  
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ten kantore van de vennootschap, alsmede op een plaats te 

Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de oproeping 

melding wordt gemaakt. Vergadergerechtigden kunnen van 

een zodanig stuk alsdan kosteloos een afschrift verkrijgen. 

kennisneming ten kantore van de vennootschap, alsmede op 

een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de 

oproeping melding wordt gemaakt. Vergadergerechtigden 

kunnen van een zodanig stuk alsdan kosteloos een afschrift 

verkrijgen. 

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 32 

Toelating tot de algemene vergadering. 

Artikel 3231. 

 

32.1 Aandeelhouders kunnen zich in de algemene vergadering door 

een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. 

 

32.131.1 Aandeelhouders kunnen zich in de algemene vergadering 

door een schriftelijk gevolmachtigde doen 

vertegenwoordigen. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

32.2 Iedere aandeelhouder of stemgerechtigde vruchtgebruiker of 

pandhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, 

daarin het woord te voeren en stem uit te brengen, doch dit 

laatste slechts indien hem het stemrecht op de met 

vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen 

toekomt. 

32.231.2 Iedere aandeelhouder of stemgerechtigde vruchtgebruiker of 

pandhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te 

wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen, 

doch dit laatste slechts indien hem het stemrecht op de met 

vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen 

toekomt. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

32.3 Alvorens tot een algemene vergadering te worden toegelaten 

moet een aandeelhouder, of zijn gevolmachtigde een 

presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, 

voorzover van toepassing, van het aantal stemmen dat door 

hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde 

betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de 

gevolmachtigde optreedt. 

32.331.3 Alvorens tot een algemene vergadering te worden toegelaten 

moet een aandeelhouder, of zijn gevolmachtigde een 

presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, 

voorzover van toepassing, van het aantal stemmen dat door 

hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde 

betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie 

de gevolmachtigde optreedt. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

32.4 Een houder van aandelen op naam zomede een 

vruchtgebruiker of een pandhouder van aandelen op naam aan 

wie het stemrecht op de aandelen toekomt, danwel zijn 

gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de algemene 

32.4 Een houder van aandelen op naam zomede een 

vruchtgebruiker of een pandhouder van aandelen op naam aan 

wie het stemrecht op de aandelen toekomt, danwel zijn 

gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de algemene 

De voorgestelde bepaling regelt 

welke personen 

vergadergerechtigd zijn in lijn met 

de huidige wettelijke bepalingen. 
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vergadering, indien hij respectievelijk degene voor wie hij 

optreedt als zodanig is ingeschreven in het artikel 12 bedoelde 

register en de vennootschap van zijn voornemen de 

vergadering bij te wonen schriftelijk bericht heeft ontvangen op 

de plaats en uiterlijk op de dag, zoals in artikel 32.5 

omschreven. 

 

vergadering, indien hij respectievelijk degene voor wie hij 

optreedt als zodanig is ingeschreven in het artikel 12 bedoelde 

register en de vennootschap van zijn voornemen de 

vergadering bij te wonen schriftelijk bericht heeft ontvangen op 

de plaats en uiterlijk op de dag, zoals in artikel 32.5 

omschreven. 
31.4  Als vergadergerechtigden hebben te gelden, personen die: 

(i) op een door het bestuur te bepalen tijdstip 

aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde 

zijn, dat tijdstip hierna te noemen: de 

"registratiedatum"; 

(ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur 

aangewezen register (of een of meer delen daarvan), 

hierna te noemen: het "register"; en  

(iii)  vóór de datum vermeld in de oproeping schriftelijk aan 

de vennootschap kennis hebben gegeven dat zij 

voornemens zijn de algemene vergadering bij te 

wonen 

ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder of 

certificaathouder is. De kennisgeving vermeldt de naam en 

het aantal aandelen of certificaten dat de betreffende 

persoon vertegenwoordigt. Het hiervoor onder (iii) bepaalde 

omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens 

voor de schriftelijk gevolmachtigde van een 

vergadergerechtigde. 

Deze bepaling vervangt de huidige 

artikel 32.4 tot en met 32.7. 

32.5 Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht van houders 

van aandelen aan toonder zal de vennootschap als 
32.5 Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht van houders van 
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aandeelhouder beschouwen, degene genoemd in een 

schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling, 

inhoudende dat het in die verklaring genoemde aantal 

aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat 

de in de verklaring genoemde persoon tot het genoemde 

aantal aandelen deelgenoot is in haar verzameldepot en tot na 

de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring 

op de plaats en uiterlijk op de achtentwintigste dag voor die 

van de vergadering, is gedeponeerd. Het in de vorige zin 

bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een 

vruchtgebruiker of een pandhouder van aandelen aan toonder 

aan wie het stemrecht op die aandelen toekomt. 

aandelen aan toonder zal de vennootschap als aandeelhouder 

beschouwen, degene genoemd in een schriftelijke verklaring 

van een aangesloten instelling, inhoudende dat het in die 

verklaring genoemde aantal aandelen aan toonder behoort tot 

haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde 

persoon tot het genoemde aantal aandelen deelgenoot is in 

haar verzameldepot en tot na de vergadering zal blijven, mits 

de desbetreffende verklaring op de plaats en uiterlijk op de 

achtentwintigste dag voor die van de vergadering, is 

gedeponeerd. Het in de vorige zin bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing op een vruchtgebruiker of een 

pandhouder van aandelen aan toonder aan wie het stemrecht 

op die aandelen toekomt. 



 

 59

32.6 In de oproeping tot de algemene vergadering zal de dag 

waarop de kennisgeving aan de vennootschap, bedoeld in 

artikel 32.4, uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld. 

Hierbij geldt de dag zoals vermeld in de laatste zin van artikel 

32.5. 

 

32.6 In de oproeping tot de algemene vergadering zal de dag 

waarop de kennisgeving aan de vennootschap, bedoeld in 

artikel 32.4, uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld. 

Hierbij geldt de dag zoals vermeld in de laatste zin van artikel 

32.5. 
 

 

32.7 De raad van bestuur is bevoegd bij de oproeping te bepalen 

dat voor alle of voor bepaalde soorten aandelen voor de 

toepassing van artikel 2:117 lid 1 en 2 van het Burgerlijk 

Wetboek als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen 

die op een daarbij te bepalen dag (de "registratiedatum") die 

rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door 

de raad van bestuur te bepalen register, ongeacht wie ten tijde 

van de vergadering rechthebbend op de aandelen zijn. Het 

bepaalde in artikel 32 is van overeenkomstige toepassing, met 

dien verstande dat uit de in lid 32.5 bedoelde verklaring van de 

aangesloten instelling slechts dient te blij ken dat de in de 

verklaring genoemde persoon op de registratiedatum 

deelgenoot was voor het in de verklaring genoemde aantal 

aandelen. 

 

32.7 De raad van bestuur is bevoegd bij de oproeping te bepalen 

dat voor alle of voor bepaalde soorten aandelen voor de 

toepassing van artikel 2:117 lid 1 en 2 van het Burgerlijk 

Wetboek als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen 

die op een daarbij te bepalen dag (de "registratiedatum") die 

rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door 

de raad van bestuur te bepalen register, ongeacht wie ten tijde 

van de vergadering rechthebbend op de aandelen zijn. Het 

bepaalde in artikel 32 is van overeenkomstige toepassing, met 

dien verstande dat uit de in lid 32.5 bedoelde verklaring van de 

aangesloten instelling slechts dient te blij ken dat de in de 

verklaring genoemde persoon op de registratiedatum 

deelgenoot was voor het in de verklaring genoemde aantal 

aandelen. 
 

 

LEIDING VAN DE VERGADERING. NOTULEN 

Artikel 33 

Leiding van de vergadering. Notulen. 

Artikel 3332. 

 

33.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 

voorzitter van de raad van commissarissen, die, ook indien hij 

33.132.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 

voorzitter van de raad van commissarissen, die, ook indien hij 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met (i) de 
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zelf ter vergadering aanwezig is, een ander als voorzitter van 

de vergadering kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de 

voorzitter van de raad van commissarissen zonder dat hij een 

ander als voorzitter de vergadering heeft aangewezen, 

benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een 

van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen 

benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter 

wijst de secretaris van de vergadering aan. 

 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel 

proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen 

gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan 

getekend door de voorzitter en de secretaris van de 

desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 

volgende vergadering. 

 In het laatste geval worden de notulen ten blijke van 

vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die 

volgende vergadering getekend. 

zelfhet bestuur of bij diens ontstentenis door een van de 

andere niet-uitvoerend bestuurders daartoe door het bestuur 

aangewezen; zijn geen niet-uitvoerend bestuurders ter 

vergadering aanwezig is, een ander als voorzitter van de 

vergadering kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter 

van de raad van commissarissen zonder dat hij een ander als 

voorzitter de vergadering heeft aangewezen, benoemen de ter 

vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot 

voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt 

de vergadering zelf haar voorzitter. dan staat de vergadering 

onder leiding van een van de uitvoerend bestuurders daartoe 

door het bestuur aangewezen. 

 De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan. 

Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel 

proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen 

gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan 

getekend door de voorzitter en de secretaris van de 

desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 

volgende vergadering. 

 In het laatste geval worden de notulen ten blijke van 

vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die 

volgende vergadering getekend. 

introductie van de one-tier board 

en het komen te vervallen van de 

raad van commissarissen, (ii) de 

aanpassing van een aanpassing 

van het begrip "bestuur" en (iii) 

hernummering. 

33.3 De voorzitter van de vergadering, de raad van bestuur en de 

raad van commissarissen kan te allen tijde opdracht geven tot 

het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van 

de vennootschap. 

33.332.2 De voorzitter van de vergadering, de raad van en het bestuur 

en de raad van commissarissen kan te allen tijde opdracht 

geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op 

kosten van de vennootschap. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

32.1. 
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33.4 Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene 

vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de 

uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die 

verband houden met de gang van zaken in de vergadering, 

worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende 

vergadering. 

33.432.3 Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene 

vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de 

uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die 

verband houden met de gang van zaken in de vergadering, 

worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende 

vergadering. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

33.5 De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd 

derden tot de algemene vergadering toe te laten. 

33.532.4 De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd 

derden tot de algemene vergadering toe te laten. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

33.6 De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast: 

 a. het aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn 

uitgebracht; 

 b. het percentage van het aantal onder a bedoelde 

aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal; 

 c. het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen; 

 d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is 

uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen. 

33.632.5 De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast: 

 a. het aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn 

uitgebracht; 

 b. het percentage van het aantal onder a bedoelde 

aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal; 

 c. het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen; 

 d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is 

uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

STEMRECHT 

Artikel 34 

Stemrecht. 

Artikel 3433. 

 

34.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het 

uitbrengen van één stem. 

34.133.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het 

uitbrengen van één stem. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

34.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet 

uitgebracht aangemerkt. 

34.233.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet 

uitgebracht aangemerkt. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

33.1. 

34.3 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een 

grotere meerderheid wordt voorgeschreven. 

34.333.3 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk 

een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

33.1. 

34.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. 34.433.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Verwezen wordt naar de 
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 toelichting bij het nieuwe artikel 

33.1. 

34.5 Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. 

Indien echter de stemmen staken omtrent personen die op een 

bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen die 

als eerste op de voordracht is geplaatst geacht de meeste 

stemmen op zich te hebben verenigd. 

 

34.533.5 Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. 

Indien echter de stemmen staken omtrent personen die op een 

bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen die 

als eerste op de voordracht is geplaatst geacht de meeste 

stemmen op zich te hebben verenigd. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

33.1. De passage die komt te 

vervallen betreft een wijziging in 

lijn met de huidige wet (het is niet 

langer nodig 2 personen op een 

voordracht te plaatsen).  

VERGADERING VAN HOUDERS VAN GEWONE AADELEN  

Artikel 35 

Vergadering van houders van gewone aandelen.  

Artikel 3534. 

 

35.1 Een vergadering van houders van gewone aandelen wordt 

gehouden indien en voorzover dat door artikel 5.4 of 9.5 wordt 

verlangd. 

35.134.1 Een vergadering van houders van gewone aandelen wordt 

gehouden indien en voorzover dat door artikel 5.4 of 9.5 

wordt verlangd. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

35.2 Op een vergadering van houders van gewone aandelen is het 

bepaalde in de artikelen 31 tot en met 34 van overeenkomstige 

toepassing. 

35.234.2 Op een vergadering van houders van gewone aandelen is 

het bepaalde in de artikelen 3130 tot en met 3433 van 

overeenkomstige toepassing. 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen hernummering en een 

aanpassing van een verwijzing in 

verband met de hernummering van 

artikelen. 

VERGADERING VAN HOUDERS VAN PREFERENTE AANDELEN 

Artikel 36 

Vergadering van houders van preferente aandelen. 

Artikel 3635. 

 

36.1 Een vergadering van houders van preferente aandelen zal 

worden bijeengeroepen, zo dikwijls op grond van deze statuten 

een besluit van een zodanige vergadering wordt verlangd, de 

raad van bestuur of de raad van commissarissen daartoe 

besluit, dan wel een of meer houders van aandelen van de 

desbetreffende soort dat schriftelijk, onder opgave van de te 

36.135.1 Een vergadering van houders van preferente aandelen zal 

worden bijeengeroepen, zo dikwijls op grond van deze 

statuten een besluit van een zodanige vergadering wordt 

verlangd, de raad vanhet bestuur of de raad van 

commissarissen daartoe besluit, dan wel een of meer 

houders van aandelen van de desbetreffende soort dat 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met (i) de 

introductie van de one-tier board 

en het komen te vervallen van de 

raad van commissarissen, (ii) de 

aanpassing van een aanpassing 
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behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur en aan de 

raad van commissarissen verzoekt/verzoeken. 

 

schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 

onderwerpen, aan de raad vanhet bestuur en aan de raad van 

commissarissen verzoekt/verzoeken. 

van het begrip "bestuur" en (iii) 

hernummering. 

36.2 De oproeping tot een vergadering van houders van preferente 

aandelen geschiedt bij brief, gericht aan de houders van die 

aandelen vermeld in het register van aandeelhouders. De 

oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die 

van de vergadering. De oproeping vermeldt de te behandelen 

onderwerpen. 

36.235.2 De oproeping tot een vergadering van houders van 

preferente aandelen geschiedt bij brief, gericht aan de 

houders van die aandelen vermeld in het register van 

aandeelhouders. De oproeping geschiedt niet later dan op 

de vijftiende dag voor die van de vergadering. De oproeping 

vermeldt de te behandelen onderwerpen. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

36.3 Artikel 31.1, 31.6, 31.7, 32.1, 32.2, 33, 34.1 tot en met 34.4 zijn 

ten aanzien van vergaderingen van houders van preferente 

aandelen van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande dat slechts de houders van aandelen van die soort 

toegang tot de vergadering hebben en stemrecht toekomt. 

36.335.3 Artikel 31.1, 31.6, 31.7, 32.1, 32.2, 33, 34.130.1, 30.6, 30.7, 

31.1, 31.2, 32, 33.1 tot en met 34.433.4 zijn ten aanzien van 

vergaderingen van houders van preferente aandelen van 

overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat slechts 

de houders van aandelen van die soort toegang tot de 

vergadering hebben en stemrecht toekomt. 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen hernummering en een 

aanpassing van een verwijzing in 

verband met de hernummering van 

artikelen. 

36.4 In een vergadering van houders van preferente aandelen, waar 

het gehele in de vorm van die soort aandelen geplaatste 

kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen met algemene stemmen 

geldige besluiten worden genomen, ook indien de 

voorschriften omtrent de plaats van de vergadering, de wijze 

van oproeping, de termijn van oproeping en het bij de 

oproeping vermelden van de te behandelen onderwerpen niet 

in acht zijn genomen. 

36.435.4 In een vergadering van houders van preferente aandelen, 

waar het gehele in de vorm van die soort aandelen 

geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen met 

algemene stemmen geldige besluiten worden genomen, ook 

indien de voorschriften omtrent de plaats van de 

vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van 

oproeping en het bij de oproeping vermelden van de te 

behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

35.2. 

36.5 Door een vergadering van houders van preferente aandelen 

kunnen alle besluiten, die in een vergadering genomen 

worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een 

dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigde 

36.535.5 Door een vergadering van houders van preferente aandelen 

kunnen alle besluiten, die in een vergadering genomen 

worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een 

dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigde 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

35.2. 
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aandeelhouders van de desbetreffende soort zich schriftelijk, 

telegrafisch, per telefax of per electronische post ten gunste 

van het voorstel hebben uitgesproken. 

aandeelhouders van de desbetreffende soort zich schriftelijk, 

telegrafisch, per telefax of per electronische post ten gunste 

van het voorstel hebben uitgesproken. 

36.6 In afwijking van het hiervoor in deze statuten bepaalde, 

geschieden alle oproepingen, kennisgevingen en 

mededelingen die uitsluitend voor de houders van preferente 

aandelen zijn bestemd schriftelijk, telegrafisch per telefax of 

per electronische post aan het adres van die aandeelhouders 

zoals vermeld in het register van aandeelhouders. 

36.635.6 In afwijking van het hiervoor in deze statuten bepaalde, 

geschieden alle oproepingen, kennisgevingen en 

mededelingen die uitsluitend voor de houders van preferente 

aandelen zijn bestemd schriftelijk, telegrafisch per telefax of 

per electronische post aan het adres van die 

aandeelhouders zoals vermeld in het register van 

aandeelhouders. 

Verwezen wordt naar de 

toelichting bij het nieuwe artikel 

35.2. 

 

GECOMBINEERDE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN 

BESTUUR EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Artikel 37 

GECOMBINEERDE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN 

BESTUUR EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

Het schrappen van artikel 37 is het 

gevolg het feit dat de 

gecombineerde vergadering komt 

te vervallen, nu door de invoering 

van de one-tier board de raad van 

commissarissen niet langer een 

separaat orgaan is. 

37.1 Gecombineerde vergaderingen van de raad van bestuur en de 

raad van commissarissen worden gehouden zodra een lid van 

de raad van bestuur of een commissaris dat verlangt. 

37.1 Gecombineerde vergaderingen van de raad van bestuur en de 

raad van commissarissen worden gehouden zodra een lid van 

de raad van bestuur of een commissaris dat verlangt. 

 

. 37.2 Als voorzitter van de gecombineerde vergadering treedt de 

voorzitter van de raad van commissarissen op. Ingeval van zijn 

afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door een van 

de andere commissarissen. 

37.2 Als voorzitter van de gecombineerde vergadering treedt de 

voorzitter van de raad van commissarissen op. Ingeval van zijn 

afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door een van 

de andere commissarissen. 

 

37.3 leder lid van de raad van bestuur en commissaris kan zich ter 

vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van 

de gecombineerde vergadering doen vertegenwoordigen. 

37.3 leder lid van de raad van bestuur en commissaris kan zich ter 

vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van 

de gecombineerde vergadering doen vertegenwoordigen. 
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37.4 In de vergadering brengt iedere commissaris zoveel stemmen 

uit als er leden van de raad van bestuur aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn en brengt ieder lid van de raad van 

bestuur zoveel stemmen uit als er commissarissen aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat elk aanwezig 

lid van de gecombineerde vergadering ten minste den stem 

toekomt. 

37.4 In de vergadering brengt iedere commissaris zoveel stemmen 

uit als er leden van de raad van bestuur aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn en brengt ieder lid van de raad van 

bestuur zoveel stemmen uit als er commissarissen aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat elk aanwezig 

lid van de gecombineerde vergadering ten minste den stem 

toekomt. 

 

37.5 De gecombineerde vergadering besluit met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van 

stemmen wordt een tweede vergadering gehouden, waarin 

opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in die tweede 

vergadering de stemmen dan beslist de voorzitter van die 

vergadering. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin 

wordt, indien en zolang er slechts een lid van de raad van 

bestuur of den commissaris in functie is en omtrent een 

voorstel de stemmen staken, de beslissing opgedragen aan 

een arbiter overeenkomstig het Reglement van het Nederlands 

Arbitrage Instituut. De arbiter wordt benoemd op verzoek van 

een van de leden van de raad van bestuur of commissarissen. 

37.5 De gecombineerde vergadering besluit met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van 

stemmen wordt een tweede vergadering gehouden, waarin 

opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in die tweede 

vergadering de stemmen dan beslist de voorzitter van die 

vergadering. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin 

wordt, indien en zolang er slechts een lid van de raad van 

bestuur of den commissaris in functie is en omtrent een 

voorstel de stemmen staken, de beslissing opgedragen aan 

een arbiter overeenkomstig het Reglement van het Nederlands 

Arbitrage Instituut. De arbiter wordt benoemd op verzoek van 

een van de leden van de raad van bestuur of commissarissen. 

 

37.6 De gecombineerde vergadering kan buiten vergadering 

besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of 

elektronische post geschiedt en alle leden van de raad van 

bestuur en commissarissen zich voor het desbetreffende 

voorstel hebben uitgesproken. 

37.6 De gecombineerde vergadering kan buiten vergadering 

besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of 

elektronische post geschiedt en alle leden van de raad van 

bestuur en commissarissen zich voor het desbetreffende 

voorstel hebben uitgesproken. 

 

STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING 

Artikel 38 

Statutenwijziging. Ontbinding. 

Artikel 3836. 

 

 

38.1 De algemene vergadering is slechts op voorstel van de raad 38.136.1 De algemene vergadering is slechts op voorstel van de raad De voorgestelde wijzigingen 
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van commissarissen bevoegd de statuten te wijzigen en te 

besluiten tot ontbinding van de vennootschap. 

van commissarissenhet bestuur bevoegd de statuten te 

wijzigen en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap. 

 

houden verband met (i) de 

aanpassing van een aanpassing 

van het begrip "bestuur" en (ii) 

hernummering. 

38.2 Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding moet steeds bij 

de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld. 

Bij statutenwijziging moet tegelijkertijd een afschrift van het 

voorstel met de woordelijke tekst van de wijziging worden 

neergelegd ten kantore van de vennootschap tot de afloop van 

de vergadering. Iedere vergadergerechtigde heeft recht van 

inzage en op een kosteloos afschrift van het voorstel. 

38.236.2 Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding moet steeds 

bij de oproeping van de algemene vergadering worden 

vermeld. Bij statutenwijziging moet tegelijkertijd een afschrift 

van het voorstel met de woordelijke tekst van de wijziging 

worden neergelegd ten kantore van de vennootschap tot de 

afloop van de vergadering. Iedere vergadergerechtigde heeft 

recht van inzage en op een kosteloos afschrift van het 

voorstel. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

VEREFFENING 

Artikel 39 

Vereffening. 

Artikel 3937. 

 

39.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een 

besluit van de algemene vergadering, treden ter vereffening 

van het vermogen van de vennootschap de leden van de raad 

van bestuur als vereffenaars op, onder toezicht van de raad 

van commissarissen. 

 

39.137.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een 

besluit van de algemene vergadering, tredentreedt ter 

vereffening van het vermogen van de vennootschap de leden 

van de raad vanhet bestuur als vereffenaars op, onder 

toezicht van de raad van commissarissen.vereffenaar op. 

 

De voorgestelde wijzigingen 

houden verband met (i) de 

introductie van de one-tier board 

en het komen te vervallen van de 

raad van commissarissen, (ii) de 

aanpassing van een aanpassing 

van het begrip "bestuur" en (iii) 

hernummering. 

39.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover 

mogelijk van kracht. 

39.237.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover 

mogelijk van kracht. 

De voorgestelde wijziging betreft 

een hernummering. 

39.3 Uit hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het 

vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt 

allereerst op elk preferent aandeel uitgekeerd het nominaal 

39.337.3 Uit hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het 

vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt 

allereerst op elk preferent aandeel uitgekeerd het nominaal 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen hernummering en een 

aanpassing van een verwijzing in 
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gestorte bedrag op dat aandeel. Vervolgens wordt van hetgeen 

daarna resteert een eventueel achterstallig dividend als 

bedoeld in artikel 28.3 uitgekeerd op elk preferent aandeel. 

Hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd aan de houders van 

gewone aandelen naar verhouding van het nominale bedrag 

van hun bezit aan gewone aandelen. 

gestorte bedrag op dat aandeel. Vervolgens wordt van 

hetgeen daarna resteert een eventueel achterstallig dividend 

als bedoeld in artikel 28.327.3 uitgekeerd op elk preferent 

aandeel. Hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd aan de 

houders van gewone aandelen naar verhouding van het 

nominale bedrag van hun bezit aan gewone aandelen. 

verband met de hernummering van 

artikelen. 

 

 

 

39.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende 

zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de 

vereffenaars is aangewezen. 

39.437.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers van de vennootschap 

gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe 

door de vereffenaarsvereffenaar is aangewezen. 

De voorgestelde wijzigingen 

betreffen (i) een tekstuele 

aanpassing als gevolg van de 

wijziging van het nieuwe artikel 

37.1 en (ii) hernummering.  

 


