
 
15 maart 2022 

 

DRIELUIK 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN 

ASML HOLDING N.V. 
 

 
ASML Holding N.V. ("ASML") stelt voor haar statuten te wijzigen overeenkomstig de concept statuten in dit drieluik. De voorstellen worden ook 
toegelicht in de agenda met toelichting voor de jaarlijkse algemene vergadering van ASML, die gehouden zal worden op 29 april 2022.  
 
De voorgestelde wijzigingen kunnen als volgt worden gecategoriseerd:  

(i) wijzigingen die verband houden met de kapitaalstructuur van ASML, waaronder het schrappen van de klasse van gewone aandelen B; 
(ii) wijzigingen aan de tegenstrijdigbelangregeling en de belet-of ontstentenisregeling voor de directie en de raad van commissarissen; en 
(iii) een update van de statuten, mede reflecterend recente en aankomende wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving.  

 
Dit drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen die verband houden met de wijziging van de statuten. In de eerste kolom staat de tekst van de huidige 
statuten. De tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige tekst van de statuten. In de derde kolom worden de 
voorgestelde wijzigingen toegelicht 
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STATUTEN VAN 
ASML HOLDING N.V. 

HUIDIGE TEKST EN VOORGESTELDE TEKST 
 

Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
Naam en zetel. 
Artikel 1. 

Naam en zetel. 
Artikel 1. 

 

1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V.  
1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.  
1.3. Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158 tot 

en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
1.3. Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158 tot 

en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
 

Doel. 
Artikel 2. 

Doel. 
Artikel 2. 

 

Het doel van de vennootschap is het oprichten van, het deelnemen in 
en het beheren en financieren van vennootschappen en 
ondernemingen werkzaam op het gebied van de ontwikkeling, 
fabricage en verhandeling van producten welke worden gebruikt bij de 
productie van semi-conductors, daaronder met name ook begrepen 
lithografische producten en systemen, en de ontwikkeling en 
exploitatie van technische en andere kennis op of in verband met 
voornoemde producten en systemen, en het verrichten van al hetgeen 
daartoe behoort, daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, daaronder begrepen het verrichten of doen verrichten van 
industriële, commerciële en financiële activiteiten, alsmede het 
verlenen en doen verlenen van diensten in het algemeen, alles in de 
ruimste zin van het woord. 

Het doel van de vennootschap is het oprichten van, het deelnemen in 
en het beheren en financieren van vennootschappen en 
ondernemingen waaronder, in het bijzonder, vennootschappen en 
ondernemingen werkzaam op het gebied van de ontwikkeling, 
fabricage en verhandeling van producten welke worden gebruikt bij de 
productie van semi-conductors, daaronder met name ook begrepen 
lithografische producten en systemen, en de ontwikkeling en 
exploitatie van technische en andere kennis op of in verband met 
voornoemde producten en systemen, en het verrichten van al hetgeen 
daartoe behoort, daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk 
kan zijn, daaronder begrepen het verrichten of doen verrichten van 
industriële, commerciële en financiële activiteiten, alsmede het 
verlenen en doen verlenen van diensten in het algemeen, alles in de 
ruimste zin van het woord. 

 
 
Verduidelijking van het doel van de 
onderneming. 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
Kapitaal en aandelen. 
Artikel 3. 

Kapitaal en aandelen. 
Artikel 3. 

 

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
éénhonderdzesentwintig miljoen euro (EUR 126.000.000,--) 
en is verdeeld in zeshonderdnegenennegentig miljoen 
negenhonderdnegenennegentig duizend (699.999.000) 
gewone aandelen ("gewone aandelen") van nominaal negen 
eurocent (EUR 0,09) elk; negenduizend (9.000) gewone 
aandelen B ("gewone aandelen B") van nominaal één 
eurocent (EUR 0,01) elk; en zevenhonderd miljoen 
(700.000.000) cumulatief preferente aandelen ("preferente 
aandelen") van nominaal negen eurocent (EUR 0,09) elk.  

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
éénhonderdzesentwintig miljoen euro (EUR 126.000.000,--) 
en is verdeeld in zeszevenhonderdnegenennegentig miljoen 
negenhonderdnegenennegentig duizend 
(699.999700.000.000) gewone aandelen ("gewone 
aandelen") van nominaal negen eurocent (EUR 0,09) elk; 
negenduizend (9.000) gewone aandelen B ("gewone 
aandelen B") van nominaal één eurocent (EUR 0,01) elk; en 
zevenhonderd miljoen (700.000.000) cumulatief preferente 
aandelen ("preferente aandelen") van nominaal negen 
eurocent (EUR 0,09) elk.  

Op dit moment zijn er geen aandelen 
B geplaatst en de mogelijkheid voor 
aandeelhouders om omzetting van 
fracties in gewone aandelen B te 
verzoeken, is in 2013 vervallen. 
Daarom wordt voorgesteld om de 
gewone aandelen B klasse en de 
bepalingen met betrekking tot deze 
aandelen te verwijderen. Dit zorgt 
ook voor een versimpeling van het 
aandelenkapitaal en het aantal 
stemmen per aandeel, zie ook artikel 
33.1. 

3.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en 
aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort 
respectievelijk de houders van aandelen van elke soort 
begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

3.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en 
aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort 
respectievelijk de houders van aandelen van elke soort 
begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

3.3. Waar in deze statuten gesproken wordt van gewone 
aandelen worden zowel gewone aandelen als gewone 
aandelen B bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is. 

3.3. Waar in deze statuten gesproken wordt van gewone 
aandelen worden zowel gewone aandelen als gewone 
aandelen B bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is. 

Uitgifte van aandelen. 
Artikel 4. 

Uitgifte van aandelen. 
Artikel 4. 

 

4.1. De directie is bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten 
indien en voor zover de directie door de algemene 
vergadering van aandeelhouders daartoe is aangewezen als 
bevoegd orgaan. De directie behoeft voor een besluit tot 

4.1. De directie is bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten 
indien en voor zover de directie door de algemene 
vergadering van aandeelhouders daartoe is aangewezen als 
bevoegd orgaan. De directie behoeft voor een besluit tot 

In lijn met de wettelijke terminologie 
wordt voorgesteld te verwijzen naar 
"algemene vergadering". Deze 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
zodanige uitgifte goedkeuring van de raad van 
commissarissen. Een aanwijzing als hierboven bedoeld kan 
slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren 
geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren 
kunnen worden verlengd. 

zodanige uitgifte goedkeuring van de raad van 
commissarissen. Een aanwijzing als hierboven bedoeld kan 
slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren 
geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren 
kunnen worden verlengd. 

wijziging wordt op verschillende 
plaatsen in de statuten gemaakt. 
 
 

4.2. Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het 
eerste lid niet van kracht is, is de algemene vergadering van 
aandeelhouders bevoegd op voorstel van de directie – welk 
voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van 
commissarissen – te besluiten tot uitgifte van aandelen. 

4.2. Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het 
eerste lid niet van kracht is, is de algemene vergadering van 
aandeelhouders bevoegd op voorstel van de directie – welk 
voorstel moet worden goedgekeurd door de raad van 
commissarissen – te besluiten tot uitgifte van aandelen. 

4.3. In geval van uitgifte van gewone aandelen genieten houders 
van gewone aandelen een recht van voorkeur in verhouding 
tot het nominaal bedrag van het aantal gewone aandelen dat 
zij bezitten. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen 
voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen 
inbreng anders dan in geld. De directie is bevoegd te 
besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan deze 
aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voor 
zover de directie ook door de algemene vergadering van 
aandeelhouders is aangewezen als het voor de duur van de 
aanwijzing daartoe bevoegde orgaan. Het bepaalde in de 
tweede en de derde volzin van het eerste lid van dit artikel is 
van overeenkomstige toepassing. 

4.3. In geval van uitgifte van gewone aandelen genieten houders 
van gewone aandelen een recht van voorkeur in verhouding 
tot het nominaal bedrag van het aantal gewone aandelen dat 
zij bezitten. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen 
voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen 
inbreng anders dan in geld. De directie is bevoegd te 
besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan deze 
aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voor 
zover de directie ook door de algemene vergadering van 
aandeelhouders is aangewezen als het voor de duur van de 
aanwijzing daartoe bevoegde orgaan. Het bepaalde in de 
tweede en de derde volzin van het eerste lid van dit artikel is 
van overeenkomstige toepassing. 

4.4. Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het derde 
lid van dit artikel niet van kracht is, is de algemene 
vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van 

4.4. Indien en voor zover een aanwijzing als bedoeld in het derde 
lid van dit artikel niet van kracht is, is de algemene 
vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
de directie – welk voorstel moet worden goedgekeurd door 
de raad van commissarissen – te besluiten het aan de 
houders van gewone aandelen toekomende voorkeursrecht 
te beperken of uit te sluiten. 

de directie – welk voorstel moet worden goedgekeurd door 
de raad van commissarissen – te besluiten het aan de 
houders van gewone aandelen toekomende voorkeursrecht 
te beperken of uit te sluiten. 

4.5. Voor een besluit van de algemene vergadering van 
aandeelhouders overeenkomstig het derde of vierde lid van 
dit artikel is een meerderheid van ten minste twee derden 
der uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft 
van het geplaatste kapitaal in de vergadering is 
vertegenwoordigd. 

4.5. Voor een besluit van de algemene vergadering van 
aandeelhouders overeenkomstig het derde of vierde lid van 
dit artikel is een meerderheid van ten minste twee derden 
der uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft 
van het geplaatste kapitaal in de vergadering is 
vertegenwoordigd. 

4.6. Voor de geldigheid van besluiten van de algemene 
vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing 
van de directie, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, 
is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit 
van elke groep van aandeelhouders van eenzelfde soort aan 
wier rechten de uitgifte afbreuk doet. 

4.6. Voor de geldigheid van besluiten van de algemene 
vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing 
van de directie, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, 
is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit 
van elke groep van aandeelhouders van eenzelfde soort aan 
wier rechten de uitgifte afbreuk doet. 

4.7. De gewone aandelen moeten bij het nemen worden 
volgestort. Op de preferente aandelen wordt bij het nemen 
ten minste een vierde van het nominale bedrag gestort. 
Verdere storting op de preferente aandelen zal geschieden 
binnen een maand nadat de directie, onder goedkeuring van 
de raad van commissarissen de desbetreffende 
aandeelhouders daarom schriftelijk zal hebben verzocht. 

4.7. De gewone aandelen moeten bij het nemen worden 
volgestort. Op de preferente aandelen wordt bij het nemen 
ten minste een vierde van het nominale bedrag gestort. 
Verdere storting op de preferente aandelen zal geschieden 
binnen een maand nadat de directie, onder goedkeuring van 
de raad van commissarissen de desbetreffende 
aandeelhouders daarom schriftelijk zal hebben verzocht. 

 

4.8. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere 
inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd 
geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. 

4.8. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere 
inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd 
geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht 
voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag 
vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld. 
Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting dan wel, 
na toepassing van de volgende zin, op de daar bedoelde 
dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de 
wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden 
voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de 
aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte 
zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs 
buiten Nederland. 

Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht 
voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag 
vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld. 
Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting dan wel, 
na toepassing van de volgende zin, op de daar bedoelde 
dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de 
wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden 
voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de 
aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte 
zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs 
buiten Nederland. 

4.9. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het 
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is 
niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan 
iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het 
nemen van aandelen uitoefent. Tot uitgifte van zodanige 
aandelen is de directie bevoegd. 

4.9. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het 
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is 
niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan 
iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het 
nemen van aandelen uitoefent. Tot uitgifte van zodanige 
aandelen is de directie bevoegd. 

 

Verkrijging/Vervreemding eigen aandelen. 
Artikel 5. 

Verkrijging/Vervreemding eigen aandelen. Kapitaalvermindering 
Artikel 5. 

Verduidelijking. 

5.1. De directie kan, doch slechts met machtiging van de 
algemene vergadering van aandeelhouders en met 
inachtneming van het overigens in artikel 2:98 Burgerlijk 
Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen 
in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen 
verkrijgen. Elke verkrijging door de vennootschap van niet-
volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. 

5.1. De directie kan, doch slechts met machtiging van de 
algemene vergadering van aandeelhouders en met 
inachtneming van het overigens in artikel 2:98 Burgerlijk 
Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen 
in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen 
verkrijgen. Elke verkrijging door de vennootschap van niet-
volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
5.2. Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. 

De directie is tot verwerving van eigen aandelen als 
hierboven bedoeld – indien een machtiging als hierboven 
bedoeld verleend is – of tot vervreemding van zodanige 
aandelen niet bevoegd dan met goedkeuring van de raad 
van commissarissen. 

 Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn 
uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en het 
vorige lid zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld. 

5.2. Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. 
De directie is tot verwerving van eigen aandelen als 
hierboven bedoeld – indien een machtiging als hierboven 
bedoeld verleend is – of tot vervreemding van zodanige 
aandelen niet bevoegd dan met goedkeuring van de raad 
van commissarissen. 

 Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn 
uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en het 
vorige lid zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld. 

 

5.3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of 
aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene 
vergadering van aandeelhouders geen stem worden 
uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner 
de certificaten houdt. 

 Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de 
vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, 
zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het 
vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het 
aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij 
daarvan toebehoorde. De vennootschap of een 
dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen 
voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of 
een pandrecht heeft. 

 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 
aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, 

5.3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of 
aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene 
vergadering van aandeelhouders geen stem worden 
uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner 
de certificaten houdt. 

 Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de 
vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, 
zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het 
vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het 
aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij 
daarvan toebehoorde. De vennootschap of een 
dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen 
voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of 
een pandrecht heeft. 

 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 
aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de 
wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. 

wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de 
wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. 

5.4. Op voorstel van de directie, welk voorstel tevoren moet zijn 
goedgekeurd door de raad van commissarissen is de 
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te 
besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal: 

 - door intrekking van door de vennootschap verworven 
eigen aandelen; 

 - door het nominale bedrag van de aandelen bij 
statutenwijziging te verminderen, met gedeeltelijke 
terugbetaling op die aandelen; 

 - door intrekking van preferente aandelen, met 
terugbetaling op die preferente aandelen; dan wel 

 - door ontheffing van de verplichting tot verdere storting 
op de preferente aandelen ter uitvoering van een 
besluit tot vermindering van het bedrag van de 
aandelen, 

 met inachtneming van de wettelijke bepalingen 
dienaangaande. 

5.4. Op voorstel van de directie, welk voorstel tevoren moet zijn 
goedgekeurd door de raad van commissarissen is de 
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te 
besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal: 

 - door intrekking van door de vennootschap verworven 
eigen aandelen; 

 - door het nominale bedrag van de aandelen bij 
statutenwijziging te verminderen, met gedeeltelijke 
terugbetaling op die aandelen; 

 - door intrekking van preferente aandelen, met 
terugbetaling op die preferente aandelen; dan wel 

 - door ontheffing van de verplichting tot verdere storting 
op de preferente aandelen ter uitvoering van een 
besluit tot vermindering van het bedrag van de 
aandelen, 

 met inachtneming van de wettelijke bepalingen 
dienaangaande. 

 
 
 
 
 
 
Technische verduidelijking; de 
vermindering van de nominale 
waarde kan resulteren in een 
terugbetaling of een toevoeging aan 
de reserves. 

Aandelen, aandeelbewijzen en aandelenregister. 
Artikel 6. 

Aandelen, aandeelbewijzen en aandelenregister. 
Artikel 6. 

 

6.1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden voor 
de preferente aandelen en de gewone aandelen volgens 
model I, als in het volgende lid vermeld, niet uitgegeven. 

6.1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden voor 
de preferente aandelen en de gewone aandelen volgens 
model I, als in het volgende lid vermeld, niet uitgegeven. 

 

6.2. Gewone aandelen op naam zijn verkrijgbaar: 6.2. Gewone aandelen op naam zijn verkrijgbaar:  
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
 - in de vorm van een inschrijving in het 

aandelenregister zonder afgifte van een 
aandeelbewijs (zodanige aandelen worden in deze 
statuten aangeduid als aandelen volgens model I); 

 - alsmede, voor zover de directie zulks bepaalt, in de 
vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met 
afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit 
een mantel zonder dividendblad bestaat (zodanige 
aandelen en aandeelbewijzen worden in deze statuten 
aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens 
model II). 

 - in de vorm van een inschrijving in het 
aandelenregister zonder afgifte van een 
aandeelbewijs (zodanige aandelen worden in deze 
statuten aangeduid als aandelen volgens model I); 

 - alsmede, voor zover de directie zulks bepaalt, in de 
vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met 
afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit 
een mantel zonder dividendblad bestaat (zodanige 
aandelen en aandeelbewijzen worden in deze statuten 
aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens 
model II).  

6.3. De directie kan bepalen dat inschrijving van gewone 
aandelen volgens model I zal kunnen geschieden voor een 
of meer nader door haar vast te stellen aantallen aandelen 
tegelijk. 

6.3. De directie kan bepalen dat inschrijving van gewone 
aandelen volgens model I zal kunnen geschieden voor een 
of meer nader door haar vast te stellen aantallen aandelen 
tegelijk. 

 

6.4. Aandeelbewijzen zijn verkrijgbaar voor zoveel aantallen 
gewone aandelen als de directie zal bepalen. 

6.4. Aandeelbewijzen zijn verkrijgbaar voor zoveel aantallen 
gewone aandelen als de directie zal bepalen. 

 

6.5. Alle aandeelbewijzen worden getekend door of namens twee 
leden van de directie, alsmede medegetekend door een of 
meer daartoe door de directie aan te wijzen personen; de 
ondertekening zal mogen geschieden door middel van 
facsimiledruk.  

6.5. Alle aandeelbewijzen worden getekend door of namens twee 
leden van de directie, alsmede medegetekend door een of 
meer daartoe door de directie aan te wijzen personen; de 
ondertekening zal mogen geschieden door middel van een 
geprinte versie van een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. 
facsimiledruk.  

 
 
 
 
Technische aanpassing. 

6.6. Alle aandeelbewijzen worden gekentekend door nummers 
en/of letters op door de directie te bepalen wijze. 

6.6. Alle aandeelbewijzen worden gekentekend door nummers 
en/of letters op door de directie te bepalen wijze. 
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6.7. De directie kan, mits met goedkeuring van de raad van 

commissarissen, bepalen dat voor de verhandeling aan 
buitenlandse beurzen aandeelbewijzen worden uitgegeven 
die voldoen aan de door de betrokken buitenlandse beurs 
(beurzen) te stellen eisen. 

6.7. De directie kan, mits met goedkeuring van de raad van 
commissarissen, bepalen dat voor de verhandeling aan 
buitenlandse beurzen aandeelbewijzen worden uitgegeven 
die voldoen aan de door de betrokken buitenlandse beurs 
(beurzen) te stellen eisen. 

 

6.8. Onder "aandeelbewijs" wordt in deze statuten mede 
begrepen een bewijs van meer dan een aandeel. 

6.8. Onder "aandeelbewijs" wordt in deze statuten mede 
begrepen een bewijs van meer dan een aandeel. 

 

6.9. De vennootschap kan krachtens besluit van de directie 
onder goedkeuring van de raad van commissarissen 
medewerking verlenen aan uitgifte van certificaten aan 
toonder. 

6.9. De vennootschap kan krachtens besluit van de directie 
onder goedkeuring van de raad van commissarissen 
medewerking verlenen aan uitgifte van certificaten aan 
toonder. 

 

Aandeelbewijzen. 
Artikel 7. 

Aandeelbewijzen. 
Artikel 7. 

 

7.1. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor 
bewijzen van aandelen die worden vermist of zijn 
beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke 
kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten 
genoegen van de directie van zijn recht en – in geval van 
vermissing – van de vermissing doet blijken, en voorts onder 
zodanige voorwaarden als de directie zal nodig oordelen. 

7.1. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor 
bewijzen van aandelen die worden vermist of zijn 
beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke 
kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten 
genoegen van de directie van zijn recht en – in geval van 
vermissing – van de vermissing doet blijken, en voorts onder 
zodanige voorwaarden als de directie zal nodig oordelen. 

 

7.2. Door de afgifte van nieuwe of duplicaatbewijzen worden de 
oorspronkelijke stukken van onwaarde. 

7.2. Door de afgifte van nieuwe of duplicaatbewijzen worden de 
oorspronkelijke stukken van onwaarde. 

 

7.3. De afgifte van duplicaatbewijzen voor aandeelbewijzen kan 
in de daarvoor naar het oordeel van de directie in 
aanmerking komende gevallen worden bekend gemaakt in 
door de directie aan te wijzen nieuwsbladen. 

7.3. De afgifte van duplicaatbewijzen voor aandeelbewijzen kan 
in de daarvoor naar het oordeel van de directie in 
aanmerking komende gevallen worden bekend gemaakt in 
door de directie aan te wijzen nieuwsbladen. 
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Aandelenregister. 
Artikel 8. 

Aandelenregister. 
Artikel 8. 

 

8.1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of 
namens de vennootschap een aandelenregister gehouden, 
dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of 
gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op 
meerdere plaatsen kan berusten, een en ander zoals de 
directie zal beslissen. Ten minste een exemplaar zal ten 
kantore van de vennootschap berusten. 

8.1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of 
namens de vennootschap een aandelenregister gehouden, 
dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of 
gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op 
meerdere plaatsen kan berusten, een en ander zoals de 
directie zal beslissen. Ten minste een exemplaar zal ten 
kantore van de vennootschap berusten. 

 

8.2. In het aandelenregister wordt ten aanzien van iedere 
aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, de datum 
waarop hij de aandelen heeft verkregen, het aantal en de 
soort door hem gehouden aandelen, de datum van 
erkenning of betekening, het op ieder aandeel gestorte 
bedrag en alle andere gegevens die daarin krachtens de wet 
moeten worden opgenomen, alsmede zodanige verdere 
gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een 
aandeelhouder, wenselijk oordeelt. 

8.2. In het aandelenregister wordt ten aanzien van iedere 
aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, de datum 
waarop hij de aandelen heeft verkregen, het aantal en de 
soort door hem gehouden aandelen, de datum van 
erkenning of betekening, het op ieder aandeel gestorte 
bedrag en alle andere gegevens die daarin krachtens de wet 
moeten worden opgenomen, alsmede zodanige verdere 
gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een 
aandeelhouder, wenselijk oordeelt. 

 

8.3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het 
aandelenregister met inachtneming van het in de eerste 
twee leden van dit artikel bepaalde. De directie kan 
beslissen dat het aandelenregister verschillend zal zijn van 
vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op 
aandelen volgens model I, of op aandelen volgens model II. 

8.3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het 
aandelenregister met inachtneming van het in de eerste 
twee leden van dit artikel bepaalde. De directie kan 
beslissen dat het aandelenregister verschillend zal zijn van 
vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op 
aandelen volgens model I, of op aandelen volgens model II. 

 

8.4. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een 
verklaring verstrekt van hetgeen het aandelenregister 

8.4. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een 
verklaring verstrekt van hetgeen het aandelenregister 
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vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, 
welke verklaring kan worden ondertekend door een der 
daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere 
gevolmachtigden. 

vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, 
welke verklaring kan worden ondertekend door een der 
daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere 
gevolmachtigden. 

8.5. Het in de voorgaande leden bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een 
recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of 
meer aandelen, met dien verstande dat tevens de overige 
door de wet vereiste gegevens in het aandelenregister 
dienen te worden vermeld. 

8.5. Het in de voorgaande leden bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een 
recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of 
meer aandelen, met dien verstande dat tevens de overige 
door de wet vereiste gegevens in het aandelenregister 
dienen te worden vermeld. 

 

Omwisseling aandelen. 
Artikel 9. 

Omwisseling aandelen. 
Artikel 9. 

 

9.1. Een aandeelhouder die is ingeschreven in het 
aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I 
kan, op zijn verzoek – behoudens het in artikel 6 bepaalde – 
een of meer aandeelbewijzen volgens model II tot een gelijk 
nominaal bedrag verkrijgen. 

9.1. Een aandeelhouder die is ingeschreven in het 
aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I 
kan, op zijn verzoek – behoudens het in artikel 6 bepaalde – 
een of meer aandeelbewijzen volgens model II tot een gelijk 
nominaal bedrag verkrijgen. 

 

9.2. Een houder van een aandeelbewijs volgens model II dat te 
zijnen name is gesteld, kan na inlevering bij de 
vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek – 
behoudens het in artikel 6 bepaalde – een inschrijving in het 
aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I 
tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen. 

9.2. Een houder van een aandeelbewijs volgens model II dat te 
zijnen name is gesteld, kan na inlevering bij de 
vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek – 
behoudens het in artikel 6 bepaalde – een inschrijving in het 
aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I 
tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen. 

 

9.3. De directie kan verlangen dat een verzoek, als bedoeld in dit 
artikel, wordt ingediend op een door de vennootschap 

9.3. De directie kan verlangen dat een verzoek, als bedoeld in dit 
artikel, wordt ingediend op een door de vennootschap 
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kosteloos te verstrekken formulier, door de verzoeker 
ondertekend. 

kosteloos te verstrekken formulier, door de verzoeker 
ondertekend. 

Levering van aandelen. 
Artikel 10. 

Levering van aandelen. 
Artikel 10. 

 

10.1. Tenzij de wet anders bepaalt, en onverminderd het in de 
volgende leden van dit artikel bepaalde, zijn voor de levering 
van een aandeel vereist een daartoe bestemde akte 
alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf 
bij de rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door 
de vennootschap van de levering; met de erkenning staat 
gelijk de betekening van de akte of van een notarieel of door 
de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de 
akte aan de vennootschap. 

10.1. Tenzij de wet anders bepaalt, en onverminderd het in de 
volgende leden van dit artikel bepaalde, zijn voor de levering 
van een aandeel vereist een daartoe bestemde akte 
alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf 
bij de rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door 
de vennootschap van de levering; met de erkenning staat 
gelijk de betekening van de akte of van een notarieel of door 
de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de 
akte aan de vennootschap. 

 

10.2. Overdracht van een preferent aandeel kan slechts 
plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 
11. 

10.2. Overdracht van een preferent aandeel kan slechts 
plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 
11. 

 

10.3. In het geval een aandeel volgens model I wordt 
overgedragen, dient een akte van levering volgens een door 
de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door 
beide partijen te worden ondertekend en bij de 
vennootschap te worden ingeleverd. 

10.3. In het geval een aandeel volgens model I wordt 
overgedragen, dient een akte van levering volgens een door 
de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door 
beide partijen te worden ondertekend en bij de 
vennootschap te worden ingeleverd. 

 

10.4. In het geval een aandeel waarvoor een aandeelbewijs 
volgens model II is verstrekt, wordt overgedragen, dient het 
aandeelbewijs te worden ingeleverd bij de vennootschap 
mits de akte als in het vorige lid bedoeld, gedrukt op de 
achterzijde van het aandeelbewijs volledig is ingevuld en 

10.4. In het geval een aandeel waarvoor een aandeelbewijs 
volgens model II is verstrekt, wordt overgedragen, dient het 
aandeelbewijs te worden ingeleverd bij de vennootschap 
mits de akte als in het vorige lid bedoeld, gedrukt op de 
achterzijde van het aandeelbewijs volledig is ingevuld en 
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getekend door of namens degene die wenst over te dragen, 
dan wel tezamen met het aandeelbewijs een afzonderlijke 
akte, in dezelfde vorm, wordt ingeleverd. 

getekend door of namens degene die wenst over te dragen, 
dan wel tezamen met het aandeelbewijs een afzonderlijke 
akte, in dezelfde vorm, wordt ingeleverd. 

10.5. Indien een levering van een aandeel volgens model II heeft 
plaatsgevonden door de betekening van een akte van 
levering aan de vennootschap, zal de vennootschap, zulks 
ter beoordeling van de directie, hetzij de levering 
aantekenen op het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs 
intrekken en aan degene, aan wie de levering plaats vond 
een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen 
uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag. 

10.5. Indien een levering van een aandeel volgens model II heeft 
plaatsgevonden door de betekening van een akte van 
levering aan de vennootschap, zal de vennootschap, zulks 
ter beoordeling van de directie, hetzij de levering 
aantekenen op het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs 
intrekken en aan degene, aan wie de levering plaats vond 
een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen 
uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag. 

 

10.6. Een schriftelijke erkenning door de vennootschap van een 
levering van een aandeel volgens model II zal, zulks ter 
beoordeling van de directie, hetzij plaatsvinden door 
aantekening waaruit van de erkenning blijkt op het 
aandeelbewijs, hetzij door afgifte aan degene, aan wie de 
levering plaats vond, van een of meer te zijnen name 
gestelde aandeelbewijzen tot een gelijk nominaal bedrag. 

10.6. Een schriftelijke erkenning door de vennootschap van een 
levering van een aandeel volgens model II zal, zulks ter 
beoordeling van de directie, hetzij plaatsvinden door 
aantekening waaruit van de erkenning blijkt op het 
aandeelbewijs, hetzij door afgifte aan degene, aan wie de 
levering plaats vond, van een of meer te zijnen name 
gestelde aandeelbewijzen tot een gelijk nominaal bedrag. 

 

10.7. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een 
verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer 
("Wge") ("Verzameldepot") wordt de levering aanvaard door 
de desbetreffende intermediair, als bedoeld in de Wge 
("Intermediair"). Indien een aandeel wordt geleverd ter 
opname in het girodepot, als bedoeld in de Wge 
("Girodepot") wordt de levering aanvaard door het centraal 
instituut, als bedoeld in de Wge ("Centraal Instituut"). De 

10.7. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een 
verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer 
("Wge") ("Verzameldepot") wordt de levering aanvaard door 
de desbetreffende intermediair, als bedoeld in de Wge 
("Intermediair"). Indien een aandeel wordt geleverd ter 
opname in het girodepot, als bedoeld in de Wge 
("Girodepot") wordt de levering aanvaard door het centraal 
instituut, als bedoeld in de Wge ("Centraal Instituut"). De 
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levering en aanvaarding kan geschieden zonder 
medewerking van de andere deelgenoten in het 
Verzameldepot en zonder medewerking van andere 
Intermediairs. 

levering en aanvaarding kan geschieden zonder 
medewerking van de andere deelgenoten in het 
Verzameldepot en zonder medewerking van andere 
Intermediairs. 

10.8. Een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wge is 
bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot. 
Een Intermediair is bevoegd, voor zover uitlevering mogelijk 
is op grond van de Wge, tot uitlevering uit het 
Verzameldepot. Het Centraal Instituut is, voor zover 
uitlevering mogelijk is op grond van de Wge, bevoegd tot 
uitlevering uit het Girodepot ter opname in een 
Verzameldepot. 

10.8. Een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wge is 
bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot. 
Een Intermediair is bevoegd, voor zover uitlevering mogelijk 
is op grond van de Wge, tot uitlevering uit het 
Verzameldepot. Het Centraal Instituut is, voor zover 
uitlevering mogelijk is op grond van de Wge, bevoegd tot 
uitlevering uit het Girodepot ter opname in een 
Verzameldepot. 

 

10.9. Indien de levering van een gewoon aandeel niet geschiedt 
conform het bepaalde in de leden 3, 4, 7 en 8 van dit artikel, 
kan de overdracht van een gewoon aandeel slechts 
plaatsvinden met toestemming van de directie. 

 Aan de toestemming van de directie kunnen zodanige 
voorwaarden worden verbonden als de directie wenselijk of 
noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen 
vorderen, dat de toestemming wordt verleend onder de 
voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de 
directie aan te wijzen persoon. 

 De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de 
directie niet binnen zes weken na het verzoek om 
toestemming op dat verzoek heeft beslist. 

10.9. Indien de levering van een gewoon aandeel niet geschiedt 
conform het bepaalde in de leden 3, 4, 7 en 8 van dit artikel, 
kan de overdracht van een gewoon aandeel slechts 
plaatsvinden met toestemming van de directie. 

 Aan de toestemming van de directie kunnen zodanige 
voorwaarden worden verbonden als de directie wenselijk of 
noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen 
vorderen, dat de toestemming wordt verleend onder de 
voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de 
directie aan te wijzen persoon. 

 De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de 
directie niet binnen zes weken na het verzoek om 
toestemming op dat verzoek heeft beslist. 
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10.10. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vindt 

overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toedeling 
van aandelen bij verdeling van enige vorm van 
gemeenschap, de levering van een aandeel als gevolg van 
executie en het vestigen van beperkte rechten op een 
aandeel. 

10.10. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toedeling 
van aandelen bij verdeling van enige vorm van 
gemeenschap, de levering van een aandeel als gevolg van 
executie en het vestigen van beperkte rechten op een 
aandeel. 

 

10.11. De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als 
bedoeld in de artikelen 5 tot en met 9 dient te geschieden op 
een door de directie aan te wijzen plaats. Voor de 
verschillende modellen van aandelen kunnen verschillende 
plaatsen worden aangewezen.  

10.11. De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als 
bedoeld in de artikelen 5 tot en met 9 dient te geschieden op 
een door de directie aan te wijzen plaats. Voor de 
verschillende modellen van aandelen kunnen verschillende 
plaatsen worden aangewezen.  

 

10.12. De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te 
stellen bedragen, tegen ten hoogste kostprijs, in rekening te 
brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van 
de artikelen 5 tot en met 9 worden verricht. 

10.12. De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te 
stellen bedragen, tegen ten hoogste kostprijs, in rekening te 
brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van 
de artikelen 5 tot en met 9 worden verricht. 

 

Preferente aandelen. 
Artikel 11. 

Preferente aandelen. 
Artikel 11. 

 

11.1. Voor elke overdracht van preferente aandelen is 
goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. De 
goedkeuring wordt schriftelijk verzocht. 

11.1. Voor elke overdracht van preferente aandelen is 
goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. De 
goedkeuring wordt schriftelijk verzocht. 

 

11.2. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de raad van 
commissarissen verplicht tegelijkertijd een of meer 
gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn al de 
preferente aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, 
tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de 
vervreemder en de raad van commissarissen binnen twee 

11.2. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de raad van 
commissarissen verplicht tegelijkertijd een of meer 
gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn al de 
preferente aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, 
tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de 
vervreemder en de raad van commissarissen binnen twee 
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maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te 
stellen. 

maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te 
stellen. 

11.3. Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na 
ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot 
goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de 
vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft 
ontvangen danwel een tijdige schriftelijke weigering tot 
goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de 
aanwijzing van een of meer gegadigden als in lid 2 bedoeld, 
wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van 
genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het 
bericht van weigering geacht te zijn verleend. 

11.3. Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na 
ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot 
goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de 
vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft 
ontvangen danwel een tijdige schriftelijke weigering tot 
goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de 
aanwijzing van een of meer gegadigden als in lid 2 bedoeld, 
wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van 
genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het 
bericht van weigering geacht te zijn verleend. 

 

11.4. Indien binnen twee maanden na de weigering der 
goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder 
en de directie omtrent de in lid 2 bedoelde prijs is bereikt, zal 
deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te 
wijzen door de vervreemder en de directie in onderling 
overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent 
binnen drie maanden na de weigering der goedkeuring, door 
de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
van de plaats waar de vennootschap haar feitelijk adres 
heeft, op verzoek van de meest gerede partij. 

11.4. Indien binnen twee maanden na de weigering der 
goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder 
en de directie omtrent de in lid 2 bedoelde prijs is bereikt, zal 
deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te 
wijzen door de vervreemder en de directie in onderling 
overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent 
binnen drie maanden na de weigering der goedkeuring, door 
de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
van de plaats waar de vennootschap haar feitelijk adres 
heeft, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op verzoek 
van de meest gerede partij. 

 
 
 
Aangezien de voorzitter van de 
Kamer van Koophandel heeft 
aangegeven deze rol niet langer te 
vervullen, wordt voorgesteld te 
verwijzen naar de voorzitter van de 
Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie.  

11.5. De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te 
zien, mits hij binnen een maand, nadat zowel de naam van 
de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te 

11.5. De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te 
zien, mits hij binnen een maand, nadat zowel de naam van 
de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling 
doet aan de directie. 

zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling 
doet aan de directie. 

11.6. In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 1 of 
lid 3, is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode 
van drie maanden na deze goedkeuring alle preferente 
aandelen, waarop zijn verzoek betrekking had, over te 
dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger. 

11.6. In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 1 of 
lid 3, is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode 
van drie maanden na deze goedkeuring alle preferente 
aandelen, waarop zijn verzoek betrekking had, over te 
dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger. 

 

11.7. De aan de overdracht voor de vennootschap verbonden 
kosten kunnen ten laste van de nieuwe verkrijger worden 
gebracht. 

11.7. De aan de overdracht voor de vennootschap verbonden 
kosten kunnen ten laste van de nieuwe verkrijger worden 
gebracht. 

 

11.8. De overdracht van een preferent aandeel wordt aangetekend 
in het aandelenregister. 

11.8. De overdracht van een preferent aandeel wordt aangetekend 
in het aandelenregister. 

 

Vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders. 
Artikel 12. 

Vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders. 
Artikel 12. 

 

12.1. Op de preferente aandelen kan geen pandrecht worden 
gevestigd. 

12.1. Op de preferente aandelen kan geen pandrecht worden 
gevestigd. 

 

12.2. Aan de vruchtgebruiker die overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht heeft en aan 
de pandhouder die overeenkomstig het bepaalde in artikel 
2:89 Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht heeft, komen niet 
de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders 
van met medewerking van de vennootschap uitgegeven 
certificaten van aandelen. 

12.2. Aan de vruchtgebruiker die overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht heeft en aan 
de pandhouder die overeenkomstig het bepaalde in artikel 
2:89 Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht heeft, komen niet 
de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders 
van met medewerking van de vennootschap uitgegeven 
certificaten van aandelen. 

 

12.3. Waar hierna in deze statuten van overige 
vergadergerechtigden wordt gesproken, worden daaronder 
verstaan houders van met medewerking van de 

12.3. Waar hierna in deze statuten van overige 
vergadergerechtigden wordt gesproken, worden daaronder 
verstaan houders van met medewerking van de 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en 
personen, die ingevolge artikel 2:88 lid 4 of artikel 2:89 
Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben die door de wet zijn 
toegekend aan houders van met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en 
personen, die ingevolge artikel 2:88 lid 4 of artikel 2:89 
Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben die door de wet zijn 
toegekend aan houders van met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

Directie. Benoeming. 
Artikel 13. 

Directie. Benoeming. 
Artikel 13. 

 

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie 
bestaande uit ten minste twee leden, onder toezicht van een 
raad van commissarissen. 

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie 
bestaande uit ten minste twee leden, onder toezicht van een 
raad van commissarissen. 

 

13.2. De benoeming van de leden van de directie geschiedt door 
de raad van commissarissen. De raad van commissarissen 
geeft de algemene vergadering van aandeelhouders kennis 
van een voorgenomen benoeming van een lid van de 
directie. Het in artikel 2:158 lid 10 Burgerlijk Wetboek 
bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

13.2. De benoeming van de leden van de directie geschiedt door 
de raad van commissarissen. De raad van commissarissen 
geeft de algemene vergadering van aandeelhouders kennis 
van een voorgenomen benoeming van een lid van de 
directie. Het in artikel 2:158 lid 10 Burgerlijk Wetboek 
bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

 

13.3. Een lid van de directie zal worden benoemd voor een 
periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, 
tenzij dat lid van de directie eerder aftreedt, zijn 
benoemingstermijn uiterlijk afloopt op de dag van de 
eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, 
te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. 
Een lid van de directie kan worden herbenoemd, met 
inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. 

13.3. Een lid van de directie zal worden benoemd voor een 
periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, 
tenzij dat lid van de directie eerder aftreedt, zijn of haar 
benoemingstermijn uiterlijk afloopt onmiddellijk na afloop op 
de dag van de eerstvolgende jaarlijkse algemene 
vergadering van aandeelhouders, te houden in het vierde 
jaar na het jaar van zijn of haar benoeming.  

 Een lid van de directie kan worden herbenoemd, met 
inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. 

 
 
Technische aanpassing inzake 
afloop benoemingstermijn. 
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13.4. Wanneer het aantal leden van de directie tot minder dan 

twee is gedaald, blijven de bevoegdheden van de directie 
onaangetast. Alsdan zal zo spoedig mogelijk een 
vergadering van de raad van commissarissen worden 
gehouden ter aanvulling van de directie. 

13.4. Wanneer het aantal leden van de directie tot minder dan 
twee is gedaald, blijven de bevoegdheden van de directie 
onaangetast. Alsdan zal zo spoedig mogelijk een 
vergadering van de raad van commissarissen worden 
gehouden ter aanvulling van de directie. 

 

13.5. Met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel genoemde 
minimum, wordt het aantal leden van de directie bepaald 
door de raad van commissarissen. 

13.5. Met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel genoemde 
minimum, wordt het aantal leden van de directie bepaald 
door de raad van commissarissen. 

 
 

Directie; schorsing en ontslag. 
Artikel 14. 

Directie; schorsing en ontslag. 
Artikel 14. 

 

14.1. De raad van commissarissen is bevoegd een of meer leden 
van de directie te schorsen of te ontslaan. 

14.1. De raad van commissarissen is bevoegd een of meer leden 
van de directie te schorsen of te ontslaan. 

 

14.2. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de directie 
niet dan nadat de algemene vergadering van 
aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord. 

14.2. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de directie 
niet dan nadat de algemene vergadering van 
aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord. 

 

14.3. De leden van de directie kunnen te allen tijde, gezamenlijk of 
afzonderlijk, door de raad van commissarissen worden 
geschorst. De schorsing vervalt, indien deze niet binnen drie 
maanden wordt gevolgd door een algemene vergadering van 
aandeelhouders, waarin deze over het voorgenomen ontslag 
van het geschorste lid van de directie wordt gehoord. 

 De betrokkene heeft het recht zich in die vergadering te 
verantwoorden. 

14.3. De leden van de directie kunnen te allen tijde, gezamenlijk of 
afzonderlijk, door de raad van commissarissen worden 
geschorst. De schorsing vervalt, indien deze niet binnen drie 
maanden wordt gevolgd door een algemene vergadering van 
aandeelhouders, waarin deze over het voorgenomen ontslag 
van het geschorste lid van de directie wordt gehoord. 

 De betrokkene heeft het recht zich in die vergadering te 
verantwoorden. 

 
 
 
 
 
 

Vertegenwoordiging. 
Artikel 15. 

Vertegenwoordiging. 
Artikel 15. 
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15.1. De directie zomede twee leden van de directie gezamenlijk 

zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. 
15.1. De directie zomede twee leden van de directie gezamenlijk 

zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. 
 

15.2. De directie kan aan personen, al of niet in dienst van de 
vennootschap, volmacht verlenen tot het vertegenwoordigen 
der vennootschap en daarbij de omvang van die volmacht 
alsmede de titulatuur van zodanige personen vaststellen. 

15.2. De directie kan aan personen, al of niet in dienst van de 
vennootschap, volmacht verlenen tot het vertegenwoordigen 
der vennootschap en daarbij de omvang van die volmacht 
alsmede de titulatuur van zodanige personen vaststellen. 

 

15.3. De directie is bevoegd rechtshandelingen te verrichten als 
genoemd in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek, voor zover 
deze bevoegdheid niet bij enige bepaling dezer statuten 
uitdrukkelijk mocht zijn uitgesloten of beperkt. 

15.3. De directie is bevoegd rechtshandelingen te verrichten als 
genoemd in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek, voor zover 
deze bevoegdheid niet bij enige bepaling dezer statuten 
uitdrukkelijk mocht zijn uitgesloten of beperkt. 

 

15.4. Indien een lid van de directie in privé een overeenkomst met 
de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen 
de vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake 
worden vertegenwoordigd, hetzij door een van de andere 
leden van de directie hetzij door een door de raad van 
commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de 
algemene vergadering van aandeelhouders daartoe een 
persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing 
voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn het lid van de 
directie, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien 
een lid van de directie op een andere wijze dan in de eerste 
zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is 
met dat van de vennootschap, is hij, evenals ieder ander lid 
van de directie, bevoegd de vennootschap, met 
inachtneming van het in het eerste lid bepaalde te 
vertegenwoordigen. 

15.4. Indien een lid van de directie in privé een overeenkomst met 
de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen 
de vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake 
worden vertegenwoordigd, hetzij door een van de andere 
leden van de directie hetzij door een door de raad van 
commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de 
algemene vergadering van aandeelhouders daartoe een 
persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing 
voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn het lid van de 
directie, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien 
een lid van de directie op een andere wijze dan in de eerste 
zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is 
met dat van de vennootschap, is hij, evenals ieder ander lid 
van de directie, bevoegd de vennootschap, met 
inachtneming van het in het eerste lid bepaalde te 
vertegenwoordigen. 

Voorgesteld wordt dit lid te 
verwijderen aangezien het 
verouderde wetgeving met 
betrekking tot een tegenstrijdig 
belang weergeeft. Zie 16.3 (nieuw) 
hieronder.   
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Directie; besluitvorming en reglement. 
Artikel 16. 

Directie; besluitvorming en reglement. 
Artikel 16. 

 

16.1. De raad van commissarissen benoemt een van de leden van 
de directie tot voorzitter. 

16.1. De raad van commissarissen benoemt een van de leden van 
de directie tot voorzitter en mag een van de overige leden 
van de directie tot vicevoorzitter benoemen. 

Voorgesteld wordt om een verwijzing 
naar de vicevoorzitter op te nemen. 

16.2. Besluiten van de directie worden genomen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft 
de voorzitter van de directie een beslissende stem. 

16.2. Besluiten van de directie worden genomen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft 
de voorzitter van de directie een beslissende stem. 

 

 16.3. Een lid van de directie dat een direct of indirect persoonlijk 
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 
vennootschap neemt niet deel aan beraadslaging en 
besluitvorming over het betreffende onderwerp in de directie. 
Wanneer hierdoor geen besluit door de directie kan worden 
genomen, wordt het besluit genomen door de raad van 
commissarissen. 

Voorgesteld wordt om een 
tegenstrijdig belang regeling in 
overeenstemming met de huidige 
Nederlandse wettelijke bepalingen 
op te nemen. 

 16.4. Een verklaring, getekend door de voorzitter of, indien 
benoemd, de vicevoorzitter, van de directie of twee leden 
van de directie, met de strekking dat de directie een bepaald 
besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk 
besluit tegenover derden. 

 

16.3. De directie stelt, onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen, een directiereglement vast. 

16.35. De directie stelt, onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen, een directiereglement vast. 

 

Directie; besluitvorming. 
Artikel 17. 

Directie; besluitvorming. 
Artikel 17. 
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17.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan 

de goedkeuring van de raad van commissarissen 
onderworpen de besluiten van de directie omtrent: 

 a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een 
recht tot het nemen van aandelen in de vennootschap, 
en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten 
laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten 
laste van een commanditaire vennootschap of 
vennootschap onder firma waarvan de vennootschap 
volledig aansprakelijke vennote is; 

 b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van 
aandelen in de vennootschap; 

 c. aanvrage van notering of van intrekking der notering 
van de onder a en b bedoelde stukken in de 
prijscourant van enige beurs; 

 d. het aangaan of verbreken van duurzame 
samenwerking van de vennootschap of een 
afhankelijke maatschappij met een andere 
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig 
aansprakelijke vennote in een commanditaire 
vennootschap of vennootschap onder firma, indien 
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 
betekenis is voor de vennootschap; 

 e. het nemen van een rechtstreekse of middellijke 
deelneming ter waarde van ten minste een vierde van 
het bedrag van het geplaatste kapitaal met de 

17.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan 
de goedkeuring van de raad van commissarissen 
onderworpen de besluiten van de directie omtrent: 

 a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een 
recht tot het nemen van aandelen in de vennootschap, 
en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten 
laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten 
laste van een commanditaire vennootschap of 
vennootschap onder firma waarvan de vennootschap 
volledig aansprakelijke vennote is; 

 b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van 
aandelen in de vennootschap; 

 c. aanvrage van notering of van intrekking der notering 
van de onder a en b bedoelde stukken in de 
prijscourant van enige beurs; 

 d. het aangaan of verbreken van duurzame 
samenwerking van de vennootschap of een 
afhankelijke maatschappij met een andere 
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig 
aansprakelijke vennote in een commanditaire 
vennootschap of vennootschap onder firma, indien 
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 
betekenis is voor de vennootschap; 

 e. het nemen van een rechtstreekse of middellijke 
deelneming ter waarde van ten minste een vierde van 
het bedrag van het geplaatste kapitaal met de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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reserves van de vennootschap volgens haar balans 
met toelichting door haar of een afhankelijke 
maatschappij in het kapitaal van een andere 
vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of 
verminderen van een zodanige deelneming; 

 f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste 
een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met 
de reserves der vennootschap volgens haar balans 
met toelichting vereisen; 

 g. een voorstel tot wijziging der statuten; 
 h. een voorstel tot ontbinding of juridische fusie der 

vennootschap; 
 i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance 

van betaling; 
 j. beëindiging van de dienstbetrekking van een 

aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap 
of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of 
binnen een kort tijdsbestek; 

 k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden 
van een aanmerkelijk aantal werknemers van de 
vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; 

 l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste 
kapitaal. 

reserves van de vennootschap volgens haar balans 
met toelichting door haar of een afhankelijke 
maatschappij in het kapitaal van een andere 
vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of 
verminderen van een zodanige deelneming; 

 f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste 
een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met 
de reserves der vennootschap volgens haar balans 
met toelichting vereisen; 

 g. een voorstel tot wijziging der statuten; 
 h. een voorstel tot ontbinding of juridische fusie der 

vennootschap; 
 i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance 

van betaling; 
 j. beëindiging van de dienstbetrekking van een 

aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap 
of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of 
binnen een kort tijdsbestek; 

 k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden 
van een aanmerkelijk aantal werknemers van de 
vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; 

 l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste 
kapitaal. 

17.2. De raad van commissarissen kan de krachtens dit artikel 
vereiste goedkeuringen verlenen hetzij voor een bepaalde 

17.2. De raad van commissarissen kan de krachtens dit artikel 
vereiste goedkeuringen verlenen hetzij voor een bepaalde 
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rechtshandeling, hetzij voor een groep van zodanige 
rechtshandelingen. 

rechtshandeling, hetzij voor een groep van zodanige 
rechtshandelingen. 

17.3. De raad van commissarissen kan voorts in zijn daartoe 
strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van de 
directie aan zijn goedkeuring onderwerpen. 

 De raad van commissarissen deelt een dergelijk besluit 
onverwijld aan de directie mee. Dergelijke besluiten worden 
in een reglement als bedoeld in artikel 16 lid 3 opgenomen. 

17.3. De raad van commissarissen kan voorts in zijn daartoe 
strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van de 
directie aan zijn goedkeuring onderwerpen. 

 De raad van commissarissen deelt een dergelijk besluit 
onverwijld aan de directie mee. Dergelijke besluiten worden 
in een reglement als bedoeld in artikel 16 lid 53 opgenomen. 

 
 
 
 
 
Vernummering.  

17.4. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde zijn voorts 
aan de goedkeuring van de raad van commissarissen 
alsmede aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
onderworpen de besluiten van de directie omtrent een 
belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van 
de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder 
geval: 

 a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele 
onderneming aan een derde; 

 b. het aangaan of verbreken van duurzame 
samenwerking van de vennootschap of een 
dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon 
of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke 
vennote in een commanditaire vennootschap of 
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking 
of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de 
vennootschap; 

17.4. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde zijn voorts 
aan de goedkeuring van de raad van commissarissen 
alsmede aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
onderworpen de besluiten van de directie omtrent een 
belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van 
de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder 
geval: 

 a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele 
onderneming aan een derde; 

 b. het aangaan of verbreken van duurzame 
samenwerking van de vennootschap of een 
dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon 
of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke 
vennote in een commanditaire vennootschap of 
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking 
of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de 
vennootschap; 
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 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 
volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de 
vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. 

 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 
volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de 
vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. 

17.5. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van 
commissarissen alsmede de algemene vergadering van 
aandeelhouders op een besluit als hiervoor in dit artikel 
bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
directie of leden van de directie niet aan. 

17.5. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van 
commissarissen alsmede de algemene vergadering van 
aandeelhouders op een besluit als hiervoor in dit artikel 
bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
directie of leden van de directie niet aan. 

 
 
 

Directie; ontstentenis of belet. 
Artikel 18. 

Directie; belet of ontstentenis of belet. 
Artikel 18. 

 

In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de 
directie zullen de overige leden, respectievelijk zal het overblijvende 
lid, tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast.  

18.1. In geval van ontstentenis of belet of ontstentenis van een of 
meer leden van de directie zullen de overige leden, 
respectievelijk zal het overblijvende lid, tijdelijk met het 
gehele bestuur zijn belast. De raad van commissarissen is 
alsdan bevoegd in tijdelijke vervanging te voorzien. 
Onder "belet" wordt verstaan de situatie dat een lid van de 
directie tijdelijk zijn of haar functie niet kan uitoefenen als 
gevolg van: 
a. schorsing; 
b.  ziekte; of 
c. onbereikbaarheid, 

De bepaling is bijgewerkt om in 
overeenstemming te brengen met de 
Nederlandse wetgeving die naar 
verwachting later dit jaar in werking 
zal treden. De wijzigingen dienen ter 
verduidelijking hoe moet worden 
omgegaan met het belet of de 
ontstentenis van bestuurders 
(bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte).  
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In het geval van ziekte of onbereikbaarheid, betekent dit dat 
geen contact mogelijk is tussen het lid van de directie en de 
vennootschap voor een periode van vijf (5) dagen, tenzij de 
raad van commissarissen een andere termijn vaststelt.  

Bij ontstentenis of belet van alle directieleden is de raad van de 
commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. In dit geval kan de 
raad van commissarissen het bestuur van de vennootschap voorlopig 
opdragen aan een of meer door hem al of niet uit zijn midden aan te 
wijzen personen. 

18.2. Bij belet of ontstentenis van alle directieleden is de raad van 
 de commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. In dit 
 geval kan de raad van commissarissen ook in tijdelijke 
 vervanging voorzien of deze verantwoordelijkheid het 
 bestuur van de vennootschap voorlopig opdragen aan een of 
 meer door hem al of niet uit zijn midden aan te wijzen 
 personen. 

Directie; bezoldiging en vrijwaring. 
Artikel 19. 

Directie; bezoldiging en vrijwaring. 
Artikel 19. 

 

19.1. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie 
wordt op voorstel van de raad van commissarissen 
vastgesteld door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid 
wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders ter 
kennisneming aan de daartoe door de wet aangewezen 
ondernemingsra(a)d(en) aangeboden. 

19.1. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie 
wordt op voorstel van de raad van commissarissen 
vastgesteld door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid 
wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders ter 
kennisneming aan de daartoe door de wet aangewezen 
ondernemingsra(a)d(en) aangeboden. 

 
 
 
 

19.2. De bezoldiging van de leden van de directie wordt met 
inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld 
door de raad van commissarissen. 

 De raad van commissarissen legt ten aanzien van 
regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of 

19.2. De bezoldiging van de leden van de directie wordt met 
inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld 
door de raad van commissarissen. 

 De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen 
van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot 
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rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald 
hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen 
aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria 
gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de 
goedkeuring van de algemene vergadering van 
aandeelhouders tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van de raad van commissarissen niet aan. 

het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor 
aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In het 
voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of 
rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen 
worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning 
of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de 
algemene vergadering van aandeelhouders tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van 
commissarissen niet aan. 

19.3. Aan de zittende en voormalige leden van de directie worden 
vergoed: 

 (i) de kosten van het voeren van verdediging tegen 
aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren 
van verdediging in andere rechtsgedingen; en 

 (ii) eventuele schadevergoedingen waartoe zij worden 
veroordeeld, 

 wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de 
functie van lid van de directie of van een andere functie die 
zij op verzoek van de vennootschap vervullen. 

 De vennootschap vrijwaart hen tegen vermogensverlies dat 
hiervan rechtstreeks het gevolg is. Een betrokkene heeft 
geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld en 
op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse 
rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of 
nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk en bewust 
roekeloos, daaronder begrepen ernstig verwijtbaar, tenzij 

19.3. Aan de zittende en voormalige leden van de directie worden 
vergoed: 

 (i) de kosten van het voeren van verdediging tegen 
aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren 
van verdediging in andere rechtsgedingen; en 

 (ii) eventuele schadevergoedingen waartoe zij worden 
veroordeeld, 

 wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de 
functie van lid van de directie of van een andere functie die 
zij op verzoek van de vennootschap vervullen. 

 De vennootschap vrijwaart hen tegen vermogensverlies dat 
hiervan rechtstreeks het gevolg is. Een betrokkene heeft 
geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld en 
op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse 
rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of 
nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk en bewust 
roekeloos, daaronder begrepen ernstig verwijtbaar, tenzij 
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zulks gezien de omstandigheden van het geval in strijd is 
met de redelijkheid en billijkheid. Bovendien geldt geen recht 
op vergoeding indien het vermogensverlies is gedekt door 
een verzekering en de verzekeraar het vermogensverlies 
heeft uitbetaald. De vennootschap kan ten behoeve van de 
betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid 
afsluiten. De raad van commissarissen kan bij overeenkomst 
nadere uitvoering geven aan het vorenstaande. 

zulks gezien de omstandigheden van het geval in strijd is 
met de redelijkheid en billijkheid. Bovendien geldt geen recht 
op vergoeding indien het vermogensverlies is gedekt door 
een verzekering en de verzekeraar het vermogensverlies 
heeft uitbetaald. De vennootschap kan ten behoeve van de 
betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid 
afsluiten. De raad van commissarissen kan bij overeenkomst 
nadere uitvoering geven aan het vorenstaande. 

Raad van commissarissen; toezicht op directie. 
Artikel 20. 

Raad van commissarissen; toezicht op directie. 
Artikel 20. 

 

20.1. De raad van commissarissen is belast met het houden van 
toezicht op het beleid van de directie en op de algemene 
gang van zaken in de vennootschap en de met haar 
verbonden onderneming. 

 De raad van commissarissen staat de directie met raad 
terzijde. 

20.1. De raad van commissarissen is belast met het houden van 
toezicht op het beleid van de directie en op de algemene 
gang van zaken in de vennootschap en de met haar 
verbonden onderneming. 

 De raad van commissarissen staat de directie met raad 
terzijde. 

 

20.2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de 
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. 
De directie stelt ten minste een keer 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 directie zal alsdan ter goedkeuring voorleggen aan de 
raad van commissarissen: 

 a. de operationele en financiële doelstellingen van de 
vennootschap; 

20.2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de 
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. 
De directie stelt ten minste een keer 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 directie zal alsdan ter goedkeuring voorleggen aan de 
raad van commissarissen: 

 a. de operationele en financiële doelstellingen van de 
vennootschap; 

 
 
 
 
 
 
Voorstel om te verwijderen 
aangezien dit niet langer in de 
Nederlandse corporate governance 
code is weergeven.   
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 b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de 

doelstellingen; en 
 c. de randvoorwaarden die bij voormelde strategie 

worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
financiële ratio's. 

 b.  de strategie die moet leiden tot het realiseren van de 
doelstellingen; en 

 c.  de randvoorwaarden die bij voormelde strategie 
worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
financiële ratio's. 

20.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn 
omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de 
aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste 
deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De 
raad van commissarissen bespreekt de profielschets en 
iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering van 
aandeelhouders en met de ondernemingsraad als bedoeld in 
artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de 
ondernemingsraad. 

20.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn 
omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de 
aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste 
deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De 
raad van commissarissen bespreekt de profielschets en 
iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering van 
aandeelhouders en met de ondernemingsraad als bedoeld in 
artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de 
ondernemingsraad. 

 
 
 
 
 
 
 

Raad van commissarissen; benoeming. 
Artikel 21. 

Raad van commissarissen; benoeming. 
Artikel 21. 

 

21.1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad 
van commissarissen te bepalen aantal van ten minste drie 
leden. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden 
een voorzitter. 

21.1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad 
van commissarissen te bepalen aantal van ten minste drie 
leden. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden 
een voorzitter. 

 

21.2. De commissarissen worden op voordracht van de raad van 
commissarissen benoemd door de algemene vergadering 
van aandeelhouders; in het geval bedoeld in de laatste zin 
van lid 7 van dit artikel geschiedt de benoeming door de 
raad van commissarissen. 

21.2. De commissarissen worden op voordracht van de raad van 
commissarissen benoemd door de algemene vergadering 
van aandeelhouders; in het geval bedoeld in de laatste zin 
van lid 7 van dit artikel geschiedt de benoeming door de raad 
van commissarissen. 
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 De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig 

bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
en aan de ondernemingsraad. 

 De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig 
bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
en aan de ondernemingsraad. 

21.3. De algemene vergadering van aandeelhouders en de 
ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen 
personen voor de benoeming tot commissaris aanbevelen. 
De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee, 
wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk 
profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien 
voor de plaats het in lid 5 van dit artikel bedoelde versterkte 
recht van aanbeveling geldt, doet de raad van 
commissarissen daarvan eveneens mededeling. 

21.3. De algemene vergadering van aandeelhouders en de 
ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen 
personen voor de benoeming tot commissaris aanbevelen. 
De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee, 
wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk 
profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien 
voor de plaats het in lid 5 van dit artikel bedoelde versterkte 
recht van aanbeveling geldt, doet de raad van 
commissarissen daarvan eveneens mededeling. 

 
 

21.4. Bij een aanbeveling of 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 voor 
zover die van belang zijn in verband met de vervulling van 
de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan 
welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is 
verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen 
bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de 
aanduiding van die groep kan worden volstaan. De 
aanbeveling en de voordracht tot benoeming of 
herbenoeming van een commissaris worden met redenen 
omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de 

21.4. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een 
commissaris, wordent van de kandidaat de volgende 
informatie medegedeeld: zijn leeftijd;, zijn beroep;, het 
bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van 
de vennootschap; en de betrekkingen die hij of zij bekleedt 
of die hij of zij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in 
verband met de vervulling van de taak van een commissaris. 
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij of zij 
reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich 
daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep 
behoren, met de aanduiding van die groep kan worden 
volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of 
herbenoeming van een commissaris worden met redenen 
omkleed. Bij herbenoeming, wordt rekening gehouden met 
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wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft 
vervuld. 

de wijze waarop de kandidaat zijn of haar taak als 
commissaris heeft vervuld. 

21.5. Voor een derde van het aantal leden van de raad van 
commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een 
door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de 
voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen 
bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de 
verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn 
voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de 
raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de 
aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien 
het getal van de leden van de raad van commissarissen niet 
door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal 
dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor 
de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte 
recht van aanbeveling geldt. 

21.5. Voor een derde van het aantal leden van de raad van 
commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een 
door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de 
voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen 
bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de 
verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn 
voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de 
raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de 
aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien 
het getal van de leden van de raad van commissarissen niet 
door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal 
dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor 
de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte 
recht van aanbeveling geldt. 

 

21.6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen 
een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon, deelt 
hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van 
redenen mede. De raad van commissarissen treedt 
onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog 
op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. 
Indien de raad van commissarissen constateert dat geen 
overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe 
aangewezen vertegenwoordiger van de raad van 
commissarissen aan de ondernemingskamer van het 

21.6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen 
een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon, deelt 
hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van 
redenen mede. De raad van commissarissen treedt 
onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog 
op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. 
Indien de raad van commissarissen constateert dat geen 
overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe 
aangewezen vertegenwoordiger van de raad van 
commissarissen aan de oOndernemingskamer van het 
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gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te 
verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan 
nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg 
met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen 
plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de 
ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. 
Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan 
kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen 
overeenkomstig het hiervoor in lid 5 van dit artikel bepaalde. 

gGerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te 
verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan 
nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg 
met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen 
plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de 
oOndernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. 
Verklaart de oOndernemingskamer het bezwaar gegrond, 
dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling 
doen overeenkomstig het hiervoor in lid 5 van dit artikel 
bepaalde. 

21.7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
vertegenwoordigend ten minste een derde van het 
geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de 
aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen 
hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze 
meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering 
worden bijeengroepen waarin de voordracht kan worden 
afgewezen met volstrekte meerderheid van stemmen. Ten 
aanzien van het bijeenroepen van een nieuwe algemene 
vergadering van aandeelhouders ter benoeming van de 
voorgedragen persoon is het bepaalde in artikel 2:158 lid 9 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de voordracht 
wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een 
nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 6 van dit artikel 

21.7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
vertegenwoordigend ten minste een derde van het 
geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de 
algemene vergadering aandeelhouders bij volstrekte 
meerderheid van stemmen hunde steun aan de kandidaat 
onthoudent, maar deze meerderheid niet ten minste een 
derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan 
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de 
voordracht kan worden afgewezen met volstrekte 
meerderheid van stemmen. Ten aanzien van het 
bijeenroepen van een nieuwe algemene vergadering van 
aandeelhouders ter benoeming van de voorgedragen 
persoon is het bepaalde in artikel 2:158 lid 9 Burgerlijk 
Wetboek van toepassing. Indien de voordracht wordt 
afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe 
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zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering van 
aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en 
niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad 
van commissarissen de voorgedragen persoon. 

voordracht op. De leden 3 tot en met 6 van dit artikel zijn van 
toepassing. Indien de algemene vergadering van 
aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en 
niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad 
van commissarissen de voorgedragen persoon. 

Raad van commissarissen; ontbreken van alle commissarissen. 
Artikel 22. 

Raad van commissarissen; ontbreken van alle commissarissen 
belet of ontstentenis. 
Artikel 22. 

 

22.1. Wanneer het aantal leden van de raad van commissarissen 
tot minder dan drie is gedaald, blijven de bevoegdheden van 
de raad van commissarissen onaangetast. Alsdan worden 
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental 
genomen. 

22.1. Wanneer het aantal leden van de raad van commissarissen 
tot minder dan drie is gedaald, blijven de bevoegdheden van 
de raad van commissarissen onaangetast. Alsdan worden 
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental 
genomen. 

 

22.2. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het 
hierna bepaalde in artikel 24, dan geschiedt de benoeming 
door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

22.2. Ontbreken alle In geval van belet of ontstentenis van een of 
meer commissarissen, zijn de overige commissarissen 
tijdelijk met het toezicht over de gehele vennootschap belast. 
De raad van commissarissen is alsdan bevoegd in tijdelijke 
vervanging te voorzien. 

 In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, 
 anders dan ingevolge het hierna bepaalde in artikel 24, dan 
 geschiedt de benoeming door de algemene vergadering van 
 aandeelhouders. zullen (i) de persoon of personen die 
 eerder door de raad van commissarissen als tijdelijke 
 vervanger(s) is/zijn aangewezen, of (ii) indien de raad van 
 commissarissen niet in dergelijke tijdelijke vervanging heeft 
 voorzien, de persoon of personen aangewezen door de 

Voorgesteld wordt om de procedure 
op basis waarvan de algemene 
vergadering nieuwe commissarissen 
kan benoemen in geval van belet of 
ontstentenis van sommige of alle 
commissarissen (anders dan in geval 
van opzegging van het vertrouwen in 
de raad van commissarissen, zie 
artikel 24) te verduidelijken. 
Degene(n) die hetzij door de raad 
van commissarissen, hetzij bij 
gebreke van een aanwijzing door de 
raad van commissarissen, door de 
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 algemene vergadering, wordt/worden belast met de 
 verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen, 
 waaronder het selecteren en voordragen van 
 commissarissen ter benoeming door de algemene 
 vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 21. In 
 afwezigheid van alle commissarissen, zullen de persoon of 
 personen aangewezen als tijdelijke vervanger(s), als 
 bedoeld in de vorige zin, de nodige maatregelen nemen om 
 de vacatures onverwijld te vervullen. 
 Onder "belet" wordt verstaan de situatie dat een 

commissaris tijdelijk zijn of haar functie niet kan uitoefenen 
als gevolg van: 
a. schorsing; 
b. ziekte; of 
c. onbereikbaarheid 
In het geval van ziekte of onbereikbaarheid, betekent dit dat 
geen contact mogelijk is tussen de commissaris en de 
vennootschap voor een periode van vijf (5) dagen, tenzij de 
raad van commissarissen een andere termijn vaststelt. 

algemene vergadering, als tijdelijke 
vervanger is/zijn aangewezen, 
zal/zullen onverwijld alle maatregelen 
treffen om in de vacatures in de raad 
van commissarissen te voorzien, 
waartoe onder meer behoort het 
volgen van de procedure als bepaald 
in artikel 21 en het in de gelegenheid 
stellen van de ondernemingsraad om 
zijn standpunt te bepalen en een 
aanbeveling te doen voor één of 
meer commissaris(sen), alsmede het 
bijeenroepen van een algemene 
vergadering waarin over de 
benodigde benoemingen kan worden 
besloten.  

22.3. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot 
commissaris aanbevelen. Degene die de algemene 
vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de 
ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming 
van commissarissen onderwerp van behandeling in de 
algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met 
vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt 

22.3. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot 
commissaris aanbevelen. Degene die de algemene 
vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de 
ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming 
van commissarissen onderwerp van behandeling in de 
algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met 
vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt 
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overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de 
ondernemingsraad op grond van artikel 21 lid 5. 

overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de 
ondernemingsraad op grond van artikel 21 lid 5. 

22.4. Artikel 21 leden 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing.  22.4. Artikel 21 leden 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing.   
Raad van commissarissen; aftreden. 
Artikel 23. 

Raad van commissarissen; aftreden. 
Artikel 23. 

 

23.1. Commissaris kunnen niet zijn: 
 a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; 
 b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke 

maatschappij; 
 c. bestuurders en personen in dienst van een 

werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn 
bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de 
onder a en b bedoelde personen. 

23.1. Commissaris kunnen niet zijn: 
 a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; 
 b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke 

maatschappij; 
 c. bestuurders en personen in dienst van een 

werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn 
bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de 
onder a en b bedoelde personen. 

 

23.2. Commissarissen worden voor een periode van maximaal vier 
jaar benoemd, met dien verstande dat, tenzij een 
commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt 
op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van 
aandeelhouders, te houden in het vierde jaar na het jaar van 
zijn benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd, 
met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. Een 
commissaris, benoemd ter vervulling van een tussentijds 
ontstane vacature, neemt voor wat betreft het tijdstip van 
aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van 
commissarissen bij zijn benoeming anders bepaalt. 

23.2. Commissarissen worden voor een periode van maximaal vier 
jaar benoemd, met dien verstande dat, tenzij een 
commissaris eerder aftreedt, zijn of haar benoemingstermijn 
afloopt op de dag van onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse 
eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, 
te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn of haar 
benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd, met 
inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. Een 
commissaris, benoemd ter vervulling van een tussentijds 
ontstane vacature, neemt voor wat betreft het tijdstip van 
aftreden de plaats van zijn of haar voorganger in, tenzij de 
raad van commissarissen bij zijn of haar benoeming anders 
bepaalt. 

 
 
 
Technische aanpassing. 
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23.3. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden 

vast. 
23.3. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden 

vast. 
 

23.4. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam 
kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan 
wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere 
gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de 
omstandigheden op grond waarvan handhaving als 
commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan 
worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de 
vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van 
commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen 
vertegenwoordiger van de algemene vergadering van 
aandeelhouders of van de ondernemingsraad. 

23.4. De oOndernemingskamer van het gGerechtshof te 
Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een 
commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn of haar 
taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens 
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond 
waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van 
de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan 
worden ingediend door de vennootschap, ten deze 
vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, 
alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger 
van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de 
ondernemingsraad. 

 

23.5. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van 
commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, 
indien de vennootschap niet binnen een maand na de 
aanvang der schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld 
in artikel 2:161 lid 2 Burgerlijk Wetboek bij de 
ondernemingskamer heeft ingediend. 

23.5. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van 
commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, 
indien de vennootschap niet binnen een maand na de 
aanvang der schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld 
in artikel 2:161 lid 2 Burgerlijk Wetboek bij de 
oOndernemingskamer heeft ingediend. 

 

Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen. 
Artikel 24. 

Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen. 
Artikel 24. 

 

24.1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
vertegenwoordigend ten minste een derde van het 

24.1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
vertegenwoordigend ten minste een derde van het 
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geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van 
commissarissen opzeggen. 

 Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal 
ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe 
vergadering worden bijeen geroepen. 

 Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad 
van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit 
kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen 
die zijn aangesteld door de ondernemingskamer 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel. 

geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van 
commissarissen opzeggen. 

 Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal 
ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe 
vergadering worden bijeen geroepen. 

 Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad 
van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit 
kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen 
die zijn aangesteld door de oOndernemingskamer 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel. 

 
 
 
 
 
Technische aanpassing. 

24.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan 
nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor 
het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. 
De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de 
algemene vergadering van aandeelhouders waarin het 
voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een 
standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad 
van commissarissen en de algemene vergadering van 
aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De 
ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene 
vergadering van aandeelhouders doen toelichten. 

24.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan 
nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor 
het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De 
kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de 
algemene vergadering van aandeelhouders waarin het 
voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een 
standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad 
van commissarissen en de algemene vergadering van 
aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De 
ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene 
vergadering van aandeelhouders doen toelichten. 

 
 
 
 
 
 

24.3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van 
de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan 
verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer 
van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer 

24.3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van 
de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan 
verzoekt de directie onverwijld aan de oOndernemingskamer 
van het gGerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer 

 
 
Technische aanpassing. 
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commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer 
regelt de gevolgen van de aanstelling. 

commissarissen aan te stellen. De oOndernemingskamer 
regelt de gevolgen van de aanstelling. 

24.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door 
de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe 
raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 21. 

24.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door 
de oOndernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe 
raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 21. 

 
Technische aanpassing. 

Raad van commissarissen; vergaderingen en besluitvorming. 
Artikel 25. 

Raad van commissarissen; vergaderingen en besluitvorming. 
Artikel 25. 

 

25.1. De raad van commissarissen kan besluiten nemen in een 
vergadering waarin ten minste de helft van zijn leden 
aanwezig is en alsdan bij volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. De raad van commissarissen kan 
schriftelijk besluiten indien het voorstel aan alle leden is 
toegezonden, geen der leden zich tegen deze wijze van 
besluitvorming heeft verzet en meer dan de helft van de 
leden zich voor het voorstel uitspreekt. 

25.1. De raad van commissarissen kan besluiten nemen in een 
vergadering waarin ten minste de helft van zijn leden 
aanwezig is en alsdan bij volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat leden van de 
raad van commissarissen die een tegenstrijdig belang 
hebben niet in aanmerking worden genomen bij de 
berekening van dit quorum. De raad van commissarissen 
kan schriftelijk besluiten indien het voorstel aan alle leden is 
toegezonden, geen der leden zich tegen deze wijze van 
besluitvorming heeft verzet en meer dan de helft van de 
leden zich voor het voorstel uitspreekt. 

 
 
 
Voorgesteld wordt om een 
tegenstrijdig belang regeling voor de 
raad van commissarissen op te 
nemen. 

 25.2. Een commissaris die een direct of indirect persoonlijk belang 
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 
vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming over het betreffende onderwerp in de raad 
van commissarissen. Wanneer hierdoor geen besluit door de 
raad van commissarissen kan worden genomen, dan kan dit 
besluit worden genomen door de algemene vergadering.  
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25.2. Van het verhandelde in vergaderingen van de raad van 

commissarissen worden notulen gehouden, waarin in elk 
geval de genomen besluiten worden opgenomen. Ingeval 
van besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het 
vorige lid, worden de aldus genomen besluiten schriftelijk 
vastgelegd. Deze vastlegging wordt door de voorzitter 
ondertekend. 

25.23. Van het verhandelde in vergaderingen van de raad van 
commissarissen worden notulen gehouden, waarin in elk 
geval de genomen besluiten worden opgenomen. Ingeval 
van besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het 
vorige lid, worden de aldus genomen besluiten schriftelijk 
vastgelegd. Deze vastlegging wordt door de voorzitter van 
de raad van commissarissen ondertekend. 

Vernummering. 
 
 
 
 
Verduidelijking. 

25.3. Een door twee commissarissen ondertekende verklaring dat 
de raad van commissarissen een bepaald besluit heeft 
genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit. 

25.34. Een door de voorzitter van de raad van commissarissen of 
twee commissarissen ondertekende verklaring dat de raad 
van commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, 
geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit. 

Voorstel om flexibiliteit te creëren.  

25.4. De leden van de directie wonen, indien de raad van 
commissarissen hen daartoe uitnodigt, de vergaderingen 
van de raad van commissarissen bij. 

25.45. De leden van de directie wonen, indien de raad van 
commissarissen hen daartoe uitnodigt, de vergaderingen van 
de raad van commissarissen bij. 

. 

25.5. De raad van commissarissen stelt een reglement voor de 
raad van commissarissen vast. 

25.56. De raad van commissarissen stelt een reglement voor de 
raad van commissarissen vast. 

Raad van commissarissen; bezoldiging en vrijwaring. 
Artikel 26. 

Raad van commissarissen; bezoldiging en vrijwaring. 
Artikel 26. 

 

 26.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van 
bezoldiging van de raad van commissarissen. Het beleid 
wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel 
van de raad van commissarissen. 

De voorgestelde bepaling 
weerspiegelt de nieuwe wetgeving 
ter uitvoering van de Europese 
Aandeelhoudersrichtlijn op grond 
waarvan de vennootschap een 
bezoldigingsbeleid voor de raad van 
commissarissen moet hebben. Dit 
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beleid is vastgesteld tijdens de 2020 
algemene vergadering. 

26.1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt op 
voorstel van de raad van commissarissen de beloning van 
de leden van de raad van commissarissen vast, welke zal 
bestaan uit een vast jaarlijks bedrag. Aan een commissaris 
worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze 
van bezoldiging toegekend. 

26.12. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt op 
voorstel van de raad van commissarissen, binnen het kader 
van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in lid 1 van dit artikel, 
de beloning van de leden van de raad van commissarissen 
vast, welke zal bestaan uit een vast jaarlijks bedrag. Aan 
een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op 
aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend. 

Wijzigingen aangebracht om aan te 
sluiten bij de nieuwe bepaling 
omtrent het bezoldigingsbeleid. 
ASML handelt overeenkomstig de 
Nederlandse corporate governance 
code en leden van de raad van 
commissarissen ontvangen geen 
variabele beloning. Dit is ook in het 
bezoldigingsbeleid voor de raad van 
commissarissen vastgelegd. 

26.2. De raad van commissarissen kan aan zijn voorzitter of aan 
leden die ingevolge een besluit van de raad van 
commissarissen zijn aangewezen voor het uitoefenen van 
bepaalde functies of werkzaamheden van de raad van 
commissarissen, ten laste van de vennootschap een 
aanvullende beloning toekennen. 

26.23. Binnen het kader van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in 
lid 1 van dit artikel, kan Dde raad van commissarissen kan 
aan zijn voorzitter of aan leden die ingevolge een besluit van 
de raad van commissarissen zijn aangewezen voor het 
uitoefenen van bepaalde functies of werkzaamheden van de 
raad van commissarissen, ten laste van de vennootschap 
een aanvullende beloning toekennen. 

Technische verduidelijking. 

26.3. Aan de zittende en voormalige leden van de raad van 
commissarissen worden vergoed: 

 (i) de kosten van het voeren van verdediging tegen 
aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren 
van verdediging in andere rechtsgedingen; en 

 (ii) eventuele schadevergoedingen waartoe zij worden 
veroordeeld, 

26.34. Aan de zittende en voormalige leden van de raad van 
commissarissen worden vergoed: 

 (i) de kosten van het voeren van verdediging tegen 
aanspraken tot vergoeding van schade of het voeren 
van verdediging in andere rechtsgedingen; en 

 (ii) eventuele schadevergoedingen waartoe zij worden 
veroordeeld, 
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 wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de 

functie van lid van de raad van commissarissen of van een 
andere functie die zij op verzoek van de vennootschap 
vervullen. 

 De vennootschap vrijwaart hen tegen vermogensverlies dat 
hiervan rechtstreeks het gevolg is. Een betrokkene heeft 
geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld en 
op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse 
rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of 
nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk en bewust 
roekeloos, daaronder begrepen ernstig verwijtbaar, tenzij 
zulks gezien de omstandigheden van het geval in strijd is 
met de redelijkheid en billijkheid. Bovendien geldt geen recht 
op vergoeding indien het vermogensverlies is gedekt door 
een verzekering en de verzekeraar het vermogensverlies 
heeft uitbetaald. De vennootschap kan ten behoeve van de 
betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid 
afsluiten. De directie kan bij overeenkomst nadere uitvoering 
geven aan het vorenstaande. 

 wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de 
functie van lid van de raad van commissarissen of van een 
andere functie die zij op verzoek van de vennootschap 
vervullen. 

 De vennootschap vrijwaart hen tegen vermogensverlies dat 
hiervan rechtstreeks het gevolg is. Een betrokkene heeft 
geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld en 
op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse 
rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of 
nalaten kan worden gekenschetst als opzettelijk en bewust 
roekeloos, daaronder begrepen ernstig verwijtbaar, tenzij 
zulks gezien de omstandigheden van het geval in strijd is 
met de redelijkheid en billijkheid. Bovendien geldt geen recht 
op vergoeding indien het vermogensverlies is gedekt door 
een verzekering en de verzekeraar het vermogensverlies 
heeft uitbetaald. De vennootschap kan ten behoeve van de 
betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid 
afsluiten. De directie kan bij overeenkomst nadere uitvoering 
geven aan het vorenstaande. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; algemeen. 
Artikel 27. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; algemeen. 
Artikel 27. 

 

27.1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders 
wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
gehouden. 

27.1. De gewone jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders wordt binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar gehouden. 

Technische verduidelijking. 
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27.2. De agenda van deze algemene vergadering van 

aandeelhouders bevat in ieder geval de volgende 
onderwerpen: 

 a. het schriftelijk verslag van de directie omtrent de gang 
van zaken in de vennootschap en het gevoerde 
bestuur gedurende het afgelopen boekjaar; 

 b. de vaststelling van de jaarrekening; 
 c. de behandeling van het reserverings- en 

dividendbeleid van de vennootschap door de 
algemene vergadering van aandeelhouders en de 
verantwoording door de directie van het reserverings- 
en dividendbeleid; 

 d. indien van toepassing, het voorstel tot uitkering van 
dividend; 

 e. verlening van decharge aan de leden van de directie 
voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; 

 f. verlening van decharge aan de leden van de raad van 
commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar 
gehouden toezicht; 

 g. elke substantiële wijziging in de corporate governance 
structuur van de vennootschap; en 

 h. de voorstellen van de raad van commissarissen, de 
directie dan wel aandeelhouders, die overeenkomstig 
de bepalingen dezer statuten zijn ingediend. 

27.2. De agenda van deze de jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders bevat in ieder geval de volgende 
onderwerpen: 

 a. het schriftelijk verslag van de directie omtrent de gang 
van zaken in de vennootschap en het gevoerde 
bestuur gedurende het afgelopen boekjaar; 

 b. de vaststelling van de jaarrekening; 
 c. indien van toepassing, de behandeling van wijzigingen 

in het reserverings- en dividendbeleid van de 
vennootschap door de algemene vergadering van 
aandeelhouders en de verantwoording door de 
directie van het reserverings- en dividendbeleid; 

 d. indien van toepassing, het voorstel tot uitkering van 
dividend; 

 e. verlening van decharge aan de leden van de directie 
voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; 

 f. verlening van decharge aan de leden van de raad van 
commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar 
gehouden toezicht; 

 g. elke substantiële wijziging in de corporate governance 
structuur van de vennootschap; en 

 h. de voorstellen van de raad van commissarissen, de 
directie dan wel aandeelhouders, die overeenkomstig 
de bepalingen dezer statuten zijn ingediend. 

Aanpassing van de tekst in lijn met 
best practice bepaling 4.1.3 van de 
Nederlandse corporate governance 
code. 
 
 

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. 
Artikel 28. 

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. 
Artikel 28. 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
28.1. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders 

worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van 
commissarissen dat nodig acht en moeten worden 
gehouden, indien een of meer aandeelhouders en overige 
vergadergerechtigden, die ten minste een tiende gedeelte 
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit 
schriftelijk, onder nauwkeurige opgave der te behandelen 
onderwerpen, aan de directie en raad van commissarissen 
verzoeken. 

28.1. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders 
worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van 
commissarissen dat nodig acht en moeten worden 
gehouden, indien een of meer aandeelhouders en overige 
vergadergerechtigden, die ten minste een tiende gedeelte 
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit 
schriftelijk, onder nauwkeurige opgave der te behandelen 
onderwerpen, aan de directie en raad van commissarissen 
verzoeken. 

Technische aanpassing. 

28.2. Indien de directie in gebreke blijft aan een verzoek als 
bedoeld in het voorgaande lid gevolg te geven, zodanig dat 
de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes 
weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de 
verzoekers door de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
te 's-Hertogenbosch, worden gemachtigd zelf de oproeping 
te doen. 

28.2. Indien de directie in gebreke blijft aan een verzoek als 
bedoeld in het voorgaande lid gevolg te geven, zodanig dat 
de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes 
weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de 
verzoekers door de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
te 's-Hertogenbosch, worden gemachtigd zelf de oproeping 
te doen. 

 

Algemene vergadering van aandeelhouders; vergaderplaats en 
oproeping. 
Artikel 29. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; vergaderplaats en 
oproeping. 
Artikel 29. 

 

29.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden ter 
keuze van de directie gehouden te Veldhoven, te Eindhoven, 
te Amsterdam of te 's-Gravenhage; de oproeping zal de 
aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden 
dienaangaande inlichten. 

29.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden ter 
keuze van de directie gehouden te Veldhoven, te Eindhoven, 
te Amsterdam of te 's-Gravenhage; de oproeping zal de 
aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden 
dienaangaande inlichten. 

 

29.2. De oproeping tot een algemene vergadering van 
aandeelhouders geschiedt op een wettelijk toegestane wijze 

29.2. De oproeping tot een algemene vergadering van 
aandeelhouders geschiedt op een wettelijk toegestane wijze 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
(daaronder mede begrepen een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en/of een 
langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging). 

(daaronder mede begrepen een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en/of een 
langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging). 

29.3. De oproeping gaat uit van de directie of van diegenen, die 
daartoe wettelijk de bevoegdheid bezitten. 

29.3. De oproeping gaat uit van de directie of van diegenen, die 
daartoe wettelijk de bevoegdheid bezitten. 

 

Algemene vergadering van aandeelhouders; oproeping en 
agenda. 
Artikel 30. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; oproeping en 
agenda. 
Artikel 30. 

 

30.1. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke 
oproepingstermijn.  

30.1. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke 
oproepingstermijn.  

 

30.2. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen 
alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten 
vereiste informatie.  

30.2. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen 
alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten 
vereiste informatie.  

 

30.3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is 
verzocht door een of meer aandeelhouders en overige 
vergadergerechtigden die ten minste een honderdste 
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of 
ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen 
euro (EUR 50.000.000,--), wordt opgenomen in de oproeping 
of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap 
het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een 
besluit niet later dan op de zestigste dag vóór de dag van de 
vergadering heeft ontvangen. 

 De directie en de raad van commissarissen zullen de 
aandeelhouders door middel van een toelichting op de 
agenda informeren over alle relevante feiten en 

30.3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is 
verzocht door een of meer aandeelhouders en overige 
vergadergerechtigden die ten minste een honderdste 
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of 
ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen 
euro (EUR 50.000.000,--), wordt opgenomen in de oproeping 
of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap 
het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een 
besluit niet later dan op de zestigste dag vóór de dag van de 
vergadering heeft ontvangen. 

 De directie en de raad van commissarissen zullen de 
aandeelhouders door middel van een toelichting op de 
agenda informeren over alle relevante feiten en 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
omstandigheden met betrekking tot de 
vergaderonderwerpen. Deze toelichting op de agenda wordt 
op de website van de vennootschap geplaatst. 

omstandigheden met betrekking tot de 
vergaderonderwerpen. Deze toelichting op de agenda wordt 
op de website van de vennootschap geplaatst. 

30.4. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid 
en artikel 2:114a, eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek kunnen elektronisch worden vastgelegd. 
Verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid en artikel 
2:114a eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dienen 
te voldoen aan de bepalingen van door de directie te stellen 
voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de 
vennootschap worden geplaatst. 

30.4. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid 
1 en artikel 2:114a, eerste lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek kunnen elektronisch worden vastgelegd. 
Verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid 1 en artikel 
2:114a eerste lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
dienen te voldoen aan de bepalingen van door de directie te 
stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van 
de vennootschap worden geplaatst. 

Tekstuele wijzigingen. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; vergaderorde en 
vastlegging. 
Artikel 31. 

Algemene vergader van aandeelhouders; vergaderorde en 
vastlegging. 
Artikel 31. 

 
 

31.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden 
geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of 
een andere door de raad van commissarissen aan te wijzen 
persoon. 

31.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden 
geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of 
een andere door de raad van commissarissen aan te wijzen 
persoon. 

31.2. Een certificaat door de voorzitter getekend, inhoudende de 
bevestiging dat de algemene vergadering van 
aandeelhouders een bepaald besluit heeft genomen, geldt 
als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden. 

31.2. Een certificaat door de voorzitter getekend, inhoudende de 
bevestiging dat de algemene vergadering van 
aandeelhouders een bepaald besluit heeft genomen, geldt 
als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; registratiedatum. 
Artikel 32. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; registratiedatum. 
Artikel 32. 

32.1. Alle houders van aandelen en overige vergadergerechtigden 
zijn gerechtigd de algemene vergadering van 

32.1. Alle houders van aandelen en overige vergadergerechtigden 
zijn gerechtigd de algemene vergadering van 



 
15 maart 2022 

 47 

Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
aandeelhouders bij te wonen en aldaar het woord te voeren 
en, voor zover aan hen stemrecht toekomt, te stemmen. 

aandeelhouders bij te wonen en aldaar het woord te voeren 
en, voor zover aan hen stemrecht toekomt, te stemmen. 

32.2. De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt 
verloop van de algemene vergadering van aandeelhouders. 
De voorzitter beslist over alle kwesties omtrent het verloop 
van de algemene vergadering van aandeelhouders. 

32.2. De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt 
verloop van de algemene vergadering van aandeelhouders. 
De voorzitter beslist over alle kwesties omtrent het verloop 
van de algemene vergadering van aandeelhouders. 

32.3. Vergadergerechtigd zijn zij die op het in de wet bepaalde 
registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn 
ingeschreven in een door de directie aangewezen register. 
Bij de oproeping voor de vergadering wordt het 
registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop 
vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de 
wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.  

32.3. Vergadergerechtigd zijn zij die op het in de wet bepaalde 
registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn 
ingeschreven in een door de directie aangewezen register. 
Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt het 
registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop 
vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de 
wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.  

32.4. De directie kan besluiten dat stemgerechtigde 
vergadergerechtigden binnen een door de directie vast te 
stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering 
van aandeelhouders, welke periode niet eerder kan 
aanvangen dan het in lid 3 bedoelde registratietijdstip, via 
een door de directie te bepalen elektronisch 
communicatiemiddel en/of per brief hun stem kunnen 
uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met 
het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met 
stemmen die ten tijde van de vergadering worden 
uitgebracht. 

32.4. De directie kan besluiten dat stemgerechtigde 
vergadergerechtigden binnen een door de directie vast te 
stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering 
van aandeelhouders, welke periode niet eerder kan 
aanvangen dan het in lid 3 bedoelde registratietijdstip, via 
een door de directie te bepalen elektronisch 
communicatiemiddel en/of per brief hun stem kunnen 
uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met 
het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met 
stemmen die ten tijde van de vergadering worden 
uitgebracht. 

32.5. Voorts dient degene, die stem- of vergaderrechten wenst uit 
te oefenen, vooraf de presentielijst te tekenen voor zover 

32.5. Voorts dient degene, die stem- of vergaderrechten wenst uit 
te oefenen, vooraf de presentielijst te tekenen voor zover 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
van toepassing met opgave van de naam, de naam (namen) 
van degene(n) voor wie hij als gevolmachtigde optreedt, het 
aantal van de door hem vertegenwoordigde aandelen en, 
voor zover van toepassing, het aantal stemmen dat door 
hem kan worden uitgebracht. 

van toepassing met opgave van de naam, de naam (namen) 
van degene(n) voor wie hij als gevolmachtigde optreedt, het 
aantal van de door hem vertegenwoordigde aandelen en, 
voor zover van toepassing, het aantal stemmen dat door 
hem kan worden uitgebracht. 

32.6. De schriftelijke volmachten moeten uiterlijk op een datum als 
vermeld in de oproeping zijn gedeponeerd bij de houder van 
het register.  

32.6. De schriftelijke volmachten moeten uiterlijk op een datum als 
vermeld in de oproeping zijn gedeponeerd bij de houder van 
het register.  

 

32.7. Het bepaalde in de voorgaande leden is van 
overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en 
pandhouders aan wie stemrecht toekomt. 

32.7. Het bepaalde in de voorgaande leden is van 
overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en 
pandhouders aan wie stemrecht toekomt. 

 

32.8. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde 
bevoegd is om door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel kennis te nemen van de 
verhandelingen ter vergadering. 

32.8. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde 
bevoegd is om door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel kennis te nemen van de 
verhandelingen ter vergadering. 

 

32.9. De directie kan besluiten dat iedere stemgerechtigde 
vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij 
een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen. 
Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde 
vergadergerechtigde via het elektronische 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en 
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 
vergadering. De directie kan voorwaarden verbinden aan het 
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke 
voorwaarden bij de oproeping tot de algemene vergadering 

32.9. De directie kan besluiten dat iedere stemgerechtigde 
vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij 
een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen. 
Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde 
vergadergerechtigde via het elektronische 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en 
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 
vergadering. De directie kan voorwaarden verbinden aan het 
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke 
voorwaarden bij de oproeping tot de algemene vergadering 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 
van aandeelhouders bekend worden gemaakt en op de 
website van de vennootschap worden geplaatst. 

van aandeelhouders bekend worden gemaakt en op de 
website van de vennootschap worden geplaatst. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; stemmen. 
Artikel 33. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; stemmen. 
Artikel 33. 

 

33.1. Het aantal stemmen dat door een aandeelhouder kan 
worden uitgebracht is gelijk aan het aantal malen, dat één 
eurocent (EUR 0,01) is begrepen in het gezamenlijk bedrag 
van zijn aandelen. 

33.1. Het aantal stemmen dat door een aandeelhouder kan 
worden uitgebracht is gelijk aan het aantal malen, dat één 
eurocent (EUR 0,01) is begrepen in het gezamenlijk bedrag 
van zijn aandelen In de algemene vergadering geeft elk 
aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem. 

Met het vervallen van de gewone 
aandelen B klasse, zullen alle 
aandelen dezelfde nominale waarde 
en daarmee identieke stemrechten 
hebben. Derhalve wordt voorgesteld 
dat elk aandeel recht zal geven op 
het uitbrengen van één stem (in 
plaats van een meervoud van 1 
eurocent als gevolg waarvan gewone 
aandelen 9 stemmen hebben). Dit 
zal de stemprocedures op de 
algemene vergaderingen 
vereenvoudigen. 

33.2. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de 
aandelen van hem, aan wie uit anderen hoofde dan als 
aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit 
enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend, 
of die daardoor van enige verplichting jegens haar zou 
worden ontslagen. 

33.2. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de 
aandelen van hem, aan wie uit anderen hoofde dan als 
aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit 
enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend, 
of die daardoor van enige verplichting jegens haar zou 
worden ontslagen. 

 

Algemene vergadering van aandeelhouders; besluitvorming. 
Artikel 34. 

Algemene vergadering van aandeelhouders; besluitvorming. 
Artikel 34. 
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34.1. Tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, 

worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van 
stemmen. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde 
zijn, worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze 
van stemming, alsmede de mogelijkheid van stemming bij 
acclamatie. 

34.1. Tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, 
worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van 
stemmen. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde 
zijn, worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze 
van stemming, alsmede de mogelijkheid van stemming bij 
acclamatie. 

 

34.2. Bij stemming inzake benoemingen wordt zonodig herstemd 
tot een der voorgestelde personen de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen. Staken de stemmen dan komt 
geen besluit tot stand. De herstemming(en) kan (kunnen), 
indien de voorzitter zulks gewenst acht, in een nadere 
vergadering worden gehouden. 

34.2. Bij stemming inzake benoemingen wordt zonodig herstemd 
tot een der voorgestelde personen de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen. Staken de stemmen dan komt 
geen besluit tot stand. De herstemming(en) kan (kunnen), 
indien de voorzitter zulks gewenst acht, in een nadere 
vergadering worden gehouden. 

 

34.3. Behoudens het in het tweede lid bepaalde, geldt staking van 
stemmen als verwerping van het desbetreffende voorstel. 

34.3. Behoudens het in het tweede lid bepaalde, geldt staking van 
stemmen als verwerping van het desbetreffende voorstel. 

 

Vergadering van houders van gewone aandelen. 
Artikel 35. 

Vergadering van houders van gewone aandelen. 
Artikel 35. 

 

Afzonderlijke vergaderingen van houders van gewone aandelen 
worden gehouden zo dikwijls op grond van de bepalingen van de wet 
of deze statuten een besluit van de vergadering van houders van 
gewone aandelen wordt verlangd. Op een dergelijke vergadering is het 
bepaalde in de artikelen 28 tot en met 34 van overeenkomstige 
toepassing. 

Afzonderlijke vergaderingen van houders van gewone aandelen 
worden gehouden zo dikwijls op grond van de bepalingen van de wet 
of deze statuten een besluit van de vergadering van houders van 
gewone aandelen wordt verlangd. Op een dergelijke vergadering is het 
bepaalde in de artikelen 28 tot en met 34 van overeenkomstige 
toepassing. 

 

Vergadering van houders van preferente aandelen. 
Artikel 36. 

Vergadering van houders van preferente aandelen. 
Artikel 36. 

 

36.1. Vergaderingen van houders van preferente aandelen worden 
gehouden (i) zo dikwijls de directie dat nodig acht; (ii) zo 

36.1. Vergaderingen van houders van preferente aandelen worden 
gehouden (i) zo dikwijls de directie dat nodig acht; (ii) zo 
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dikwijls op grond van de bepalingen van de wet of deze 
statuten een besluit van de vergadering van houders van 
preferente aandelen wordt verlangd en moeten worden 
gehouden (iii) indien houders van preferente aandelen, die 
ten minste twee vijfde gedeelte van het geplaatste 
preferente aandelenkapitaal vertegenwoordigen, dit 
schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen 
onderwerpen, aan de directie verzoeken. 

dikwijls op grond van de bepalingen van de wet of deze 
statuten een besluit van de vergadering van houders van 
preferente aandelen wordt verlangd en moeten worden 
gehouden; en (iii) indien houders van preferente aandelen, 
die ten minste twee vijfde gedeelte van het geplaatste 
preferente aandelenkapitaal vertegenwoordigen, dit 
schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen 
onderwerpen, aan de directie verzoeken. 

 
 
 
. 

36.2. Geschiedt de oproeping niet binnen veertien dagen na een 
overeenkomstig het voorgaande lid door houders van 
preferente aandelen gedane verzoek, dan zijn de verzoekers 
zelf tot de oproeping bevoegd. 

36.2. Geschiedt de oproeping niet binnen veertien dagen na een 
overeenkomstig het voorgaande lid door houders van 
preferente aandelen gedane verzoek, dan zijn de verzoekers 
zelf tot de oproeping bevoegd. 

 

Vergaderplaats en oproeping. 
Artikel 37. 

Vergaderplaats en oproeping. 
Artikel 37. 

 

37.1. De voorzitter van de directie bepaalt de plaats, waar de 
vergaderingen van houders van preferente aandelen worden 
gehouden. 

37.1. De voorzitter van de directie bepaalt de plaats, waar de 
vergaderingen van houders van preferente aandelen worden 
gehouden. 

 

37.2. De vergaderingen worden bijeengeroepen bij kennisgeving 
aan iedere houder van een preferente aandeel. Het niet of 
niet tijdig ontvangen van een kennisgeving levert geen grond 
op voor aantasting van de rechtsgeldigheid van een 
vergadering, tenzij niet kan worden aangetoond dat de 
kennisgeving inderdaad verzonden is. 

37.2. De vergaderingen worden bijeengeroepen bij kennisgeving 
aan iedere houder van een preferente aandeel. Het niet of 
niet tijdig ontvangen van een kennisgeving levert geen grond 
op voor aantasting van de rechtsgeldigheid van een 
vergadering, tenzij niet kan worden aangetoond dat de 
kennisgeving inderdaad verzonden is. 

 

37.3. De oproepingen gaan uit van de voorzitter van de directie, 
en in het geval bedoeld aan het slot van het vorige artikel 
van de daar bedoelde houders van preferente aandelen. 

37.3. De oproepingen gaan uit van de voorzitter van de directie, 
en in het geval bedoeld aan het slot van het vorige in artikel 

Verduidelijking verwijzing. 
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36 lid 2 van de daar bedoelde houders van preferente 
aandelen. 

37.4. De oproeping geschiedt ten minste acht dagen vóór de 
vergadering. 

37.4. De oproeping geschiedt ten minste acht dagen vóór de 
vergadering. 

 

37.5. Indien alle houders van preferente aandelen aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kunnen ook geldige besluiten worden 
genomen indien niet aan de hiervoor in dit artikel bedoelde 
oproepingsvereisten is voldaan. 

37.5. Indien alle houders van preferente aandelen aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kunnen ook geldige besluiten worden 
genomen indien niet aan de hiervoor in dit artikel bedoelde 
oproepingsvereisten is voldaan. 

 

37.6. De vergadering van houders van preferente aandelen kan 
schriftelijk besluiten indien het voorstel schriftelijk aan alle 
houders van preferente aandelen is toegezonden, geen van 
hen zich tegen de wijze van besluitvorming heeft verzet en 
alle houders van preferente aandelen zich voor het voorstel 
uitspreken. 

37.6. De vergadering van houders van preferente aandelen kan 
schriftelijk besluiten indien het voorstel schriftelijk aan alle 
houders van preferente aandelen is toegezonden, geen van 
hen zich tegen de wijze van besluitvorming heeft verzet en 
alle houders van preferente aandelen zich voor het voorstel 
uitspreken. 

 

37.7. De bepalingen omtrent de leiding van de vergaderingen, de 
vertegenwoordiging door gevolmachtigden, het nemen van 
besluiten, de wijze van stemming en de staking van 
stemmen, vervat in de artikelen 31, 33 en 34 zijn te dezen 
van toepassing, zulks echter met dien verstande dat als 
gevolmachtigden alleen kunnen optreden personen, tegen 
wie als zodanig door de vergadering van houders van 
preferente aandelen geen bezwaar wordt gemaakt. 

37.7. De bepalingen omtrent de leiding van de vergaderingen, de 
vertegenwoordiging door gevolmachtigden, het nemen van 
besluiten, de wijze van stemming en de staking van 
stemmen, vervat in de artikelen 31, 33 en 34 zijn te dezen 
van toepassing, zulks echter met dien verstande dat als 
gevolmachtigden alleen kunnen optreden personen, tegen 
wie als zodanig door de vergadering van houders van 
preferente aandelen geen bezwaar wordt gemaakt. 

 

Jaarrekening, jaarverslag en uitkeringen. 
Artikel 38. 

Jaarrekening, jaarverslag bestuursverslag en uitkeringen. 
Artikel 38. 

In de Nederlandse wet is de term 
"jaarverslag" vervangen door de term 
"bestuursverslag". De voorgestelde 38.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 38.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
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38.2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde 

termijn stelt de directie algemeen verkrijgbaar: de 
jaarrekening, het jaarverslag, de verklaring van de 
accountant alsmede de overige gegevens die bij of 
krachtens wettelijke verplichting tezamen met de 
jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.  

 De directie zendt de jaarrekening toe aan de 
ondernemingsraad. 

38.2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde 
termijn stelt de directie algemeen verkrijgbaar: de 
jaarrekening, het jaarverslag bestuursverslag, de verklaring 
van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of 
krachtens wettelijke verplichting tezamen met de 
jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.  

 De directie zendt de jaarrekening toe aan de 
ondernemingsraad. 

tekst is in overeenstemming met 
deze vervanging 

38.3. De directie is verplicht voornoemde jaarrekening volgens 
bedrijfseconomische grondslagen op te maken. 

38.3. De directie is verplicht voornoemde jaarrekening volgens 
bedrijfseconomische grondslagen op te maken. 

 

38.4. De directie is bevoegd met goedkeuring van de raad van 
commissarissen te bepalen welk gedeelte van de winst – het 
positieve saldo van de winst- en verliesrekening – bij wijze 
van reserve zal worden ingehouden, zulks met inachtneming 
van de wettelijke bepalingen met betrekking tot verplichte 
reserves en nadat is voldaan aan het bepaalde in artikel 39 
lid 1 en lid 2. 

38.4. De directie is bevoegd met goedkeuring van de raad van 
commissarissen te bepalen welk gedeelte van de winst – het 
positieve saldo van de winst- en verliesrekening – bij wijze 
van reserve zal worden ingehouden, zulks met inachtneming 
van de wettelijke bepalingen met betrekking tot verplichte 
reserves en nadat is voldaan aan het bepaalde in artikel 39 
lid 1 en lid 2. 

 

38.5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de 
jaarrekening vast. De directie doet de jaarrekening 
onderzoeken door een door de algemene vergadering van 
aandeelhouders aan te wijzen registeraccountant of andere 
daartoe overeenkomstig artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek 
aangewezen deskundige. Gaat de algemene vergadering 
van aandeelhouders niet over tot aanwijzing van de 
deskundige dan is de raad van commissarissen daartoe 
bevoegd of, indien hij daarmee in gebreke blijft, de directie. 

38.5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de 
jaarrekening vast. De directie doet de jaarrekening 
onderzoeken door een door de algemene vergadering van 
aandeelhouders aan te wijzen registeraccountant of andere 
daartoe overeenkomstig artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek 
aangewezen deskundige. Gaat de algemene vergadering 
van aandeelhouders niet over tot aanwijzing van de 
deskundige dan is de raad van commissarissen daartoe 
bevoegd of, indien hij daarmee in gebreke blijft, de directie. 

 
 
 
 
 
 
 
Technische aanpassingen om aan te 
sluiten bij de huidige wetgeving. 
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De aanwijzing van de deskundige kan voor onbepaalde tijd 
geschieden. 

 De deskundige brengt door middel van zijn verklaring aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van 
commissarissen en de directie verslag uit omtrent zijn 
onderzoek en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in 
een verklaring. 

De aanwijzing van de deskundige kan voor onbepaalde tijd 
geschieden. 

 De deskundige brengt door middel van zijn verklaring aan de 
algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van 
commissarissen en de directie verslag uit omtrent zijn 
onderzoek en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in 
een verklaring. 

38.6. De registeraccountant of de andere daartoe overeenkomstig 
artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek aangewezen deskundige 
wordt voor de algemene vergadering van aandeelhouders 
uitgenodigd en is daarin bevoegd het woord te voeren. 

38.6. De registeraccountant of de andere daartoe overeenkomstig 
artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek aangewezen deskundige 
wordt voor de algemene vergadering van aandeelhouders 
uitgenodigd en is daarin bevoegd het woord te voeren. 

 
 

38.7. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de 
algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis 
heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige. 

38.7. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de 
algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis 
heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige. 

38.8. De directie zal in een apart hoofdstuk in het jaarverslag de 
hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de 
vennootschap uiteenzetten. 

38.8. De directie zal in een apart hoofdstuk in het jaarverslag 
bestuursverslag de hoofdlijnen van de corporate governance 
structuur van de vennootschap uiteenzetten. 

In de Nederlandse wet is de term 
"jaarverslag" vervangen door de term 
"bestuursverslag". De voorgestelde 
tekst is in overeenstemming met 
deze vervanging 

38.9. Afschriften van de opgemaakte jaarrekening, van de 
verklaring van de deskundige, van het jaarverslag en van de 
krachtens de wet toe te voegen gegevens worden vanaf de 
dag van de oproeping tot de algemene vergadering van 
aandeelhouders, bestemd voor hun behandeling tot na 
afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap 
ter inzage gelegd en verkrijgbaar gesteld. 

38.9. Afschriften van de opgemaakte jaarrekening, van de 
verklaring van de deskundige, van het jaarverslag 
bestuursverslag en van de krachtens de wet toe te voegen 
gegevens worden vanaf de dag van de oproeping tot de 
algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd voor 
hun behandeling tot na afloop van die vergadering ten 
kantore van de vennootschap ter inzage gelegd en 
verkrijgbaar gesteld. 

Winst en verlies; algemeen. Winst en verlies; algemeen.  
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Artikel 39. Artikel 39. 
39.1. Uit de winst, welke blijkt uit de door de algemene 

vergadering van aandeelhouders vastgestelde jaarrekening, 
wordt allereerst, zo mogelijk, op de preferente aandelen 
uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het 
verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar 
waarover de uitkering geschiedt danwel – indien het nemen 
van de preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft 
plaatsgevonden – per de dag waarop de preferente 
aandelen zijn genomen, te storten of gestorte bedrag. Het 
dividend op de preferente aandelen zal slechts worden 
uitgekeerd over het aantal dagen dat zodanige aandelen in 
het desbetreffende boekjaar daadwerkelijk uitstonden. 

 Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het 
gemiddelde van het EURIBOR-percentage voor 
kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden – 
gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit percentage 
gold – gedurende het boekjaar waarover de uitkering 
geschiedt, verhoogd met tweehonderd basispunten. 

39.1. Uit de winst, welke blijkt uit de door de algemene 
vergadering van aandeelhouders vastgestelde jaarrekening, 
wordt allereerst, zo mogelijk, op de preferente aandelen 
uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het 
verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar 
waarover de uitkering geschiedt danwel – indien het nemen 
van de preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft 
plaatsgevonden – per de dag waarop de preferente 
aandelen zijn genomen, te storten of gestorte bedrag. Het 
dividend op de preferente aandelen zal slechts worden 
uitgekeerd over het aantal dagen dat zodanige aandelen in 
het desbetreffende boekjaar daadwerkelijk uitstonden. 

 Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het 
gemiddelde van het EURIBOR-percentage voor 
kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden zoals 
gepubliceerd door de beheerder van EURIBOR, het 
European Money Markets Institute (EMMI) gelegen in België 
of rechtsopvolger(s) daarvan, of bij afwezigheid van 
EURIBOR als rentebenchmark, een andere benchmark die 
officieel is vastgesteld, aangewezen of aanbevolen als 
vervanger van EURIBOR door (i) de Europese Centrale 
Bank, of een andere toezichthoudende autoriteit, of bij 
afwezigheid hiervan (ii) het EMMI, voornoemd – gewogen 
naar het aantal dagen waarvoor dit percentage gold – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgesteld wordt om een 
alternatieve benchmark voor de rente 
op te nemen die kan worden 
toegepast in het geval dat EURIBOR 
niet langer als benchmark 
beschikbaar is. 
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gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, 
verhoogd met tweehonderd basispunten. 

39.2. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in 
dat boekjaar een of meer preferente aandelen met 
terugbetaling zijn ingetrokken of op preferente aandelen 
volledig is terugbetaald, hebben degenen die blijkens het in 
artikel 8 bedoelde aandelenregister ten tijde van bedoelde 
intrekking casu quo terugbetaling houder van die preferente 
aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering 
van winst als hierna omschreven. De winst, die aan een 
bedoelde persoon zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan 
het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het 
bepaalde in lid 1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de 
winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de 
hiervoor bedoelde preferente aandelen, naar tijdsgelang 
berekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder 
van preferente aandelen was, waarbij een gedeelte van een 
maand voor een volle maand zal worden gerekend. Met 
betrekking tot een wijziging van het bepaalde in dit lid wordt 
het voorbehoud gemaakt als bedoeld in artikel 2:122 
Burgerlijk Wetboek. 

 Indien in enig boekjaar de in lid 1 bedoelde winst niet 
toereikend is om de hiervoor in dit artikel bedoelde 
uitkeringen te doen, vindt in de daarop volgende boekjaren 
het hiervoor in dit artikel bepaalde en het bepaalde in lid 3 
eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. 

39.2. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in 
dat boekjaar een of meer preferente aandelen met 
terugbetaling zijn ingetrokken of op preferente aandelen 
volledig is terugbetaald, hebben degenen die blijkens het in 
artikel 8 bedoelde aandelenregister ten tijde van bedoelde 
intrekking casu quo terugbetaling houder van die preferente 
aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering 
van winst als hierna omschreven. De winst, die aan een 
bedoelde persoon zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan 
het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het 
bepaalde in lid 1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de 
winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de 
hiervoor bedoelde preferente aandelen, naar tijdsgelang 
berekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder 
van preferente aandelen was, waarbij een gedeelte van een 
maand voor een volle maand zal worden gerekend. Met 
betrekking tot een wijziging van het bepaalde in dit lid wordt 
het voorbehoud gemaakt als bedoeld in artikel 2:122 
Burgerlijk Wetboek. 

 Indien in enig boekjaar de in lid 1 bedoelde winst niet 
toereikend is om de hiervoor in dit artikel bedoelde 
uitkeringen te doen, vindt in de daarop volgende boekjaren 
het hiervoor in dit artikel bepaalde en het bepaalde in lid 3 
eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. 
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39.3. Over het gedeelte van de winst dat overblijft na toepassing 

van artikel 38 lid 4, en na toepassing van lid 1 en lid 2 van 
dit artikel wordt beschikt door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

39.3. Over het gedeelte van de winst dat overblijft na toepassing 
van artikel 38 lid 4, en na toepassing van lid 1 en lid 2 van dit 
artikel wordt beschikt door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

. 

39.4. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 
om genoemd gedeelte van de winst geheel of gedeeltelijk 
niet uit te keren. 

39.4. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 
om genoemd gedeelte van de winst geheel of gedeeltelijk 
niet uit te keren. 

 

39.5. Winstuitkeringen vinden alleen plaats voorzover het eigen 
vermogen van de vennootschap groter is dan het geplaatste 
deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

39.5. Winstuitkeringen vinden alleen plaats voorzover het eigen 
vermogen van de vennootschap groter is dan het geplaatste 
deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

 

Winst en verlies; uitkeringen. 
Artikel 40. 

Winst en verlies; uitkeringen. 
Artikel 40. 

 

40.1. Op voorstel van de directie, welk voorstel tevoren moet zijn 
goedgekeurd door de raad van commissarissen is de 
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te 
besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de in de 
jaarrekening opgenomen "overige reserves", dan wel ten 
laste van de "agioreserve". 

40.1. Op voorstel van de directie, welk voorstel tevoren moet zijn 
goedgekeurd door de raad van commissarissen is de 
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te 
besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de in de 
jaarrekening opgenomen "overige reserves", dan wel ten 
laste van de "agioreserve". 

 
 
 
 

40.2. Op voorstel van de directie, welk voorstel tevoren moet zijn 
goedgekeurd door de raad van commissarissen is de 
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd 
uitkeringen aan aandeelhouders ingevolge artikel 39, dit 
artikel 40 eerste lid en artikel 41 te doen plaats vinden in de 
vorm van uitgifte van aandelen in de vennootschap. 

40.2. Op voorstel van de directie, welk voorstel tevoren moet zijn 
goedgekeurd door de raad van commissarissen is de 
algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd 
uitkeringen aan aandeelhouders ingevolge artikel 39, dit 
artikel 40 eerste lid en artikel 41 te doen plaats vinden in de 
vorm van uitgifte van aandelen in de vennootschap en in 
natura. 

 
 
Het wordt voorgesteld te 
verduidelijken dat dividenden ook in 
natura kunnen worden uitgekeerd 
(naast dividend in contacten of in de 
vorm van aandelen) 
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Interim-uitkeringen. 
Artikel 41. 

Interim-uitkeringen. 
Artikel 41. 

 

De directie kan indien zij zulks wenselijk acht en met inachtneming 
van de wettelijke bepalingen dienaangaande, na voorafgaande 
goedkeuring van de raad van commissarissen reeds voor de 
vaststelling van de jaarrekening over enig boekjaar een of meer 
interim-uitkeringen doen op de aandelen. 
Deze interim-uitkeringen kunnen ook worden gedaan op een soort 
aandelen. 

De directie kan indien zij zulks wenselijk acht en met inachtneming 
van de wettelijke bepalingen dienaangaande, na voorafgaande 
goedkeuring van de raad van commissarissen reeds voor de 
vaststelling van de jaarrekening over enig boekjaar een of meer 
interim-uitkeringen doen op de aandelen; een dergelijk interim-
uitkering kan worden gedaan in geld, in natura en in de vorm van een 
uitkering van aandelen. 
Deze interim-uitkeringen kunnen ook worden gedaan op een soort 
aandelen. 

 
 
 
 
Het wordt voorgesteld om te 
verduidelijken dat dividenden kunnen 
worden uitgekeerd in de vorm van 
geld, in de vorm van aandelen en in 
natura. 

Uitkeringen. 
Artikel 42. 

Uitkeringen. 
Artikel 42. 

 

42.1. Uitkeringen op grond van de artikelen 39, 40 en 41 hierna 
aangeduid als "uitkeringen" (of in het enkelvoud "uitkering") 
zullen betaalbaar zijn vanaf een door de directie te bepalen 
datum. De datum waarop een uitkering voor het eerst 
betaalbaar is kan ten aanzien van aandelen volgens model I 
een andere zijn dan die ten aanzien van aandelen waarvoor 
aandeelbewijzen volgens model II in omloop zijn. 

42.1. Uitkeringen op grond van de artikelen 39, 40 en 41 hierna 
aangeduid als "uitkeringen" (of in het enkelvoud "uitkering") 
zullen betaalbaar zijn vanaf een door de directie te bepalen 
datum. De datum waarop een uitkering voor het eerst 
betaalbaar is kan ten aanzien van aandelen volgens model I 
een andere zijn dan die ten aanzien van aandelen waarvoor 
aandeelbewijzen volgens model II in omloop zijn. 

 

42.2. Uitkeringen zullen betaalbaar zijn op de door de directie te 
bepalen plaats of plaatsen. 

42.2. Uitkeringen zullen betaalbaar zijn op de door de directie te 
bepalen plaats of plaatsen. 

 

42.3. Ten aanzien van uitkeringen in contanten op de aandelen 
volgens model I kan de directie de betalingswijze vaststellen. 

42.3. Ten aanzien van uitkeringen in contanten op de aandelen 
volgens model I kan de directie de betalingswijze vaststellen. 

 

42.4. Uitkeringen in contanten betrekking hebbende op aandelen 
waarvoor aandeelbewijzen volgens model II in omloop zijn, 

42.4. Uitkeringen in contanten betrekking hebbende op aandelen 
waarvoor aandeelbewijzen volgens model II in omloop zijn, 
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zullen, indien deze uitkeringen uitsluitend buiten Nederland 
betaalbaar zijn gesteld, worden betaald in de valuta van het 
betrokken land, omgerekend tegen de wisselkoers ter 
beurze van Amsterdam op het einde van een door de 
directie vast te stellen en bekend te maken dag. Deze dag 
kan niet vroeger worden gesteld dan de dag voorafgaande 
aan de dag waarop tot de uitkering wordt besloten en niet 
later dan de dag, die overeenkomstig het bepaalde in lid 5 
van dit artikel, voor de desbetreffende aandelen is 
vastgesteld. Indien en voor zover de vennootschap op de 
eerste dag, waarop de uitkering betaalbaar is, als gevolg van 
overheidsmaatregelen of andere buitengewone 
omstandigheden buiten haar macht niet in staat is op de 
buiten Nederland aangewezen plaats of in de betrokken 
buitenlandse valuta te betalen, is de directie in zoverre 
bevoegd in plaats daarvan een of meer plaatsen in 
Nederland aan te wijzen alwaar de uitkeringen betaalbaar 
zijn. In dat geval is het in de eerste zin van dit lid bepaalde 
niet langer van toepassing. 

zullen, indien deze uitkeringen uitsluitend buiten Nederland 
betaalbaar zijn gesteld, worden betaald in de valuta van het 
betrokken land, omgerekend tegen de wisselkoers ter beurze 
van Amsterdam op het einde van een door de directie vast te 
stellen en bekend te maken dag en tijdstip. Deze dag kan 
niet vroeger worden gesteld dan de dag voorafgaande aan 
de dag waarop tot de uitkering wordt besloten en niet later 
dan de dag, die overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit 
artikel, voor de desbetreffende aandelen is vastgesteld. 
Indien en voor zover de vennootschap op de eerste dag, 
waarop de uitkering betaalbaar is, als gevolg van 
overheidsmaatregelen of andere buitengewone 
omstandigheden buiten haar macht niet in staat is op de 
buiten Nederland aangewezen plaats of in de betrokken 
buitenlandse valuta te betalen, is de directie in zoverre 
bevoegd in plaats daarvan een of meer plaatsen in 
Nederland aan te wijzen alwaar de uitkeringen betaalbaar 
zijn. In dat geval is het in de eerste zin van dit lid bepaalde 
niet langer van toepassing. 

 
Voorgesteld wordt om de procedure 
voor het bepalen van de wisselkoers 
voor dividendbetalingen anders dan 
in Euro te vereenvoudigen. Dit tast 
de huidige praktijk of de rechten van 
de aandeelhouders niet aan. 

42.5. Tot een uitkering op aandelen is diegene gerechtigd, te 
wiens name het aandeel is gesteld dan wel, ingeval van 
beperkte rechten en rechten van certificaathouders, degene 
wiens zodanige recht deugdelijk blijkt, op de door de directie 
met betrekking tot iedere uitkering voor de onderscheiden 
modellen van aandelen te bepalen datum. Een dergelijke 
betaling bevrijdt de vennootschap. 

42.5. Tot een uitkering op aandelen is diegene gerechtigd, te 
wiens name het aandeel is gesteld dan wel, ingeval van 
beperkte rechten en rechten van certificaathouders, degene 
wiens zodanige recht deugdelijk blijkt, op de door de directie 
met betrekking tot iedere uitkering voor de onderscheiden 
modellen van aandelen te bepalen datum. Een dergelijke 
betaling bevrijdt de vennootschap. 
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42.6. Kennisgevingen betreffende uitkeringen, alsmede 

betreffende data en plaatsen als bedoeld in de voorgaande 
leden van dit artikel, worden bekendgemaakt op zodanige 
wijze als de directie wenselijk acht. 

42.6. Kennisgevingen betreffende uitkeringen, alsmede 
betreffende data en plaatsen als bedoeld in de voorgaande 
leden van dit artikel, worden bekendgemaakt op zodanige 
wijze als de directie wenselijk acht. 

 

42.7. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten 
vervallen, voor zover deze uitkeringen binnen vijf jaren na de 
datum waarop zij betaalbaar zijn geworden niet zijn geïnd. 

42.7. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten 
vervallen, voor zover deze uitkeringen binnen vijf jaren na de 
datum waarop zij betaalbaar zijn geworden niet zijn geïnd. 

 

42.8. In geval van een uitkering in de vorm van aandelen in de 
vennootschap op grond van artikel 40, lid 2, zullen deze 
aandelen in het register van aandelen worden bijgeschreven. 

 Aan houders van aandelen volgens model II zal een 
aandeelbewijs volgens model II tot een nominaal bedrag 
gelijk aan de bijschrijving worden uitgereikt. 

42.8. In geval van een uitkering in de vorm van aandelen in de 
vennootschap op grond van artikel 40, lid 2, zullen deze 
aandelen in het register van aandelen worden bijgeschreven. 

 Aan houders van aandelen volgens model II zal een 
aandeelbewijs volgens model II tot een nominaal bedrag 
gelijk aan de bijschrijving worden uitgereikt. 

 

42.9. Het in de leden 5 en 8 bepaalde vindt overeenkomstige 
toepassing voor wat betreft uitkeringen die niet plaats vinden 
op grond van de artikelen 39, 40 of 41. 

42.9. Het in de leden 5 en 8 bepaalde vindt overeenkomstige 
toepassing voor wat betreft uitkeringen die niet plaats vinden 
op grond van de artikelen 39, 40 of 41. 

 

Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie. 
Artikel 43. 

Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie. 
Artikel 43. 

 

43.1. Een besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding der 
vennootschap is slechts geldig indien: 

 a. de goedkeuring van de raad van commissarissen is of 
wordt verkregen; 

 b. de volledige voorstellen van de dag der oproeping tot 
de algemene vergadering van aandeelhouders tot na 
afloop van die vergadering ten kantore van de 
vennootschap en – in geval van een notering – bij een 

43.1. Een besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding der 
vennootschap is slechts geldig indien: 

 a. de goedkeuring van de raad van commissarissen is of 
wordt verkregen; 

 b. de volledige voorstellen van de dag der oproeping tot 
de algemene vergadering van aandeelhouders tot na 
afloop van die vergadering ten kantore van de 
vennootschap en – in geval van een notering – bij een 
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in de oproeping te vermelden bankinstelling voor de 
aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter 
inzage hebben gelegen; 

 c. het besluit wordt, onverminderd het bepaalde in lid 3 
van dit artikel, genomen in een algemene vergadering 
van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van 
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met 
ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen; is 
in een tot dat doel belegde vergadering het vereiste 
kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe 
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier 
weken na de eerst gehouden vergadering, welke 
ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal maar met 
ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen het 
besluit nemen kan. 

 In geval van een wijziging van de statuten dient de 
vennootschap omtrent de inhoud van deze wijziging overleg 
te plegen met Euronext Amsterdam by NYSE Euronext, 
alvorens deze wijziging aan haar aandeelhouders voor te 
stellen.  

in de oproeping te vermelden bankinstelling voor de 
aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter 
inzage hebben gelegen; 

 c. het besluit wordt, onverminderd het bepaalde in lid 3 
van dit artikel, genomen in een algemene vergadering 
van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het 
geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met ten 
minste drie vierden der uitgebrachte stemmen; is in 
een tot dat doel belegde vergadering het vereiste 
kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe 
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier 
weken na de eerst gehouden vergadering, welke 
ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal maar met 
ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen het 
besluit nemen kan. 

  In geval van een wijziging van de statuten dient de 
vennootschap omtrent de inhoud van deze wijziging 
overleg te plegen met Euronext Amsterdam by NYSE 
Euronext, alvorens deze wijziging aan haar 
aandeelhouders voor te stellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eis van raadpleging van Euronext 
is niet langer van toepassing, 
daarom wordt voorgesteld deze 
bepaling te verwijderen.  

43.2. Een besluit tot benoeming van een register-accountant of 
andere daartoe overeenkomstig artikel 2:393 Burgerlijk 
Wetboek aangewezen deskundige is eveneens slechts 
geldig indien aan de in het vorige lid van dit artikel sub d 
gestelde voorwaarden is voldaan, met dien verstande dat in 
plaats van de in dat lid sub d genoemde meerderheid van 

43.2. Een besluit tot benoeming van een register-accountant of 
andere daartoe overeenkomstig artikel 2:393 Burgerlijk 
Wetboek aangewezen deskundige is eveneens slechts 
geldig indien aan de in het vorige lid van dit artikel sub dc 
gestelde voorwaarden is voldaan, met dien verstande dat in 
plaats van de in dat lid sub dc genoemde meerderheid van 
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ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen een 
meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte 
stemmen vereist is. 

ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen een 
meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte 
stemmen vereist is. 

43.3. Wordt een besluit als in het eerste en tweede lid van dit 
artikel bedoeld voorgesteld door de directie, dan wordt, in 
afwijking van het in lid 1 sub d en lid 2 bepaalde, het besluit 
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen 
ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. 

43.3. Wordt een besluit als in het eerste en tweede lid van dit 
artikel bedoeld voorgesteld door de directie, dan wordt, in 
afwijking van het in lid 1 sub dc en lid 2 bepaalde, het besluit 
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen 
ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. 

 

Vereffening. 
Artikel 44. 

Vereffening. 
Artikel 44. 

 

44.1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening 
door de directie onder toezicht van de raad van 
commissarissen, tenzij de algemene vergadering van 
aandeelhouders anders beslist. 

44.1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening 
door de directie onder toezicht van de raad van 
commissarissen, tenzij de algemene vergadering van 
aandeelhouders anders beslist. 

 
 

44.2. Bij het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan de 
algemene vergadering van aandeelhouders aan de 
vereffenaars, en aan degenen die met het toezicht op de 
vereffening belast zijn, een beloning toekennen. 

44.2. Bij het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan de 
algemene vergadering van aandeelhouders aan de 
vereffenaars, en aan degenen die met het toezicht op de 
vereffening belast zijn, een beloning toekennen. 

44.3. De vereffenaars doen, na afloop der vereffening, rekening en 
verantwoording overeenkomstig het in Boek 2 Burgerlijk 
Wetboek bepaalde. 

44.3. De vereffenaars doen, na afloop der vereffening, rekening en 
verantwoording overeenkomstig het in Boek 2 Burgerlijk 
Wetboek bepaalde. 

 

Saldo vereffening. 
Artikel 45. 

Saldo vereffening. 
Artikel 45. 

 

Na voldoening van alle schulden, de terzake van de vereffening 
gemaakte kosten daaronder begrepen, wordt eerst, zo mogelijk, aan 
alle houders van preferente aandelen uitgekeerd het op hun aandelen 

Na voldoening van alle schulden, de terzake van de vereffening 
gemaakte kosten daaronder begrepen, wordt eerst, zo mogelijk, aan 
alle houders van preferente aandelen uitgekeerd het op hun aandelen 
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gestorte bedrag vermeerderd met het in artikel 39 lid 1 bedoelde 
percentage van het verplicht op de preferente aandelen gestorte 
bedrag, te berekenen naar tijdsgelang over het boekjaar waarin de 
uitkering geschiedt tot het tijdstip van de uitkering en vermeerderd met 
het in vorige jaren te weinig daarop uitgekeerde dividend. Hetgeen 
daarna overblijft wordt uitgekeerd op de gewone aandelen. 

gestorte bedrag vermeerderd met het in artikel 39 lid 1 bedoelde 
percentage van het verplicht op de preferente aandelen gestorte 
bedrag, te berekenen naar tijdsgelang over het boekjaar waarin de 
uitkering geschiedt tot het tijdstip van de uitkering en vermeerderd met 
het in vorige jaren te weinig daarop uitgekeerde dividend. Hetgeen 
daarna overblijft wordt uitgekeerd op de gewone aandelen. 

Consignatiekas. 
Artikel 46. 

Consignatiekas. 
Artikel 46. 

 

Aan aandeelhouders of schuldeisers toekomende bedragen, welke 
niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling van de laatste 
uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponeerd in de 
consignatiekas. 

Aan aandeelhouders of schuldeisers toekomende bedragen, welke 
niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling van de laatste 
uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponeerd in de 
consignatiekas. 

 

Van kracht blijven bepalingen bij vereffening. 
Artikel 47. 

Van kracht blijven bepalingen bij vereffening. 
Artikel 47. 

 

De bepalingen dezer statuten blijven, voor zover zij alsdan nog 
toepassing kunnen vinden, gedurende de vereffening van kracht. 

De bepalingen dezer statuten blijven, voor zover zij alsdan nog 
toepassing kunnen vinden, gedurende de vereffening van kracht. 

 

Onderaandelen en gewone aandelen B. 
Artikel 48. 

Onderaandelen en gewone aandelen B. 
Artikel 48. 

Voorstel tot verwijdering ten gevolge 
van het vervallen van de gewone 
aandelen B klasse. 

48.1. Ieder gewoon aandeel bestaat uit een door de directie vast 
te stellen aantal onderaandelen, van welk aantal binnen acht 
(8) dagen na vaststelling opgave zal worden gedaan aan het 
handelsregister. Het nominaal bedrag van een gewoon 
aandeel gedeeld door het aantal onderaandelen zoals door 
de directie vastgesteld, vertegenwoordigt het nominaal 
bedrag van een onderaandeel. 

48.1. Ieder gewoon aandeel bestaat uit een door de directie vast 
te stellen aantal onderaandelen, van welk aantal binnen acht 
(8) dagen na vaststelling opgave zal worden gedaan aan het 
handelsregister. Het nominaal bedrag van een gewoon 
aandeel gedeeld door het aantal onderaandelen zoals door 
de directie vastgesteld, vertegenwoordigt het nominaal 
bedrag van een onderaandeel. 
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48.2. Ieder onderaandeel luidt op naam. 48.2. Ieder onderaandeel luidt op naam.  
48.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 48 bepaalde vinden 

de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek 
over aandelen en aandeelhouders overeenkomstige 
toepassing op onderaandelen en houders van 
onderaandelen, voor zover die bepalingen niet anders 
voorschrijven. 

48.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 48 bepaalde vinden 
de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek 
over aandelen en aandeelhouders overeenkomstige 
toepassing op onderaandelen en houders van 
onderaandelen, voor zover die bepalingen niet anders 
voorschrijven. 

 

48.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen 
respectievelijk houders van aandelen zijn van 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover de leden 5, 6 en 7 van dit 
artikel 48 niet anders voorschrijven. 

48.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen 
respectievelijk houders van aandelen zijn van 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover de leden 5 en, 6 en 7 van dit 
artikel 48 niet anders voorschrijven. 

 
 
 
Technische verduidelijking. 

48.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen 
met een of meer andere houders van een of meer 
onderaandelen de aan een gewoon aandeel verbonden 
vergader- en stemrechten uitoefenen voor zover het door 
zodanige houders van onderaandelen gezamenlijk gehouden 
aantal onderaandelen gelijk is aan het aantal onderaandelen 
waaruit een gewoon aandeel bestaat of een veelvoud 
daarvan. Deze rechten worden uitgeoefend hetzij door één 
van hen, daartoe door de anderen schriftelijk gevolmachtigd, 
hetzij door een gevolmachtigde aan wie daartoe door die 
houders van onderaandelen schriftelijke volmacht is 
verleend. 

48.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen 
met een of meer andere houders van een of meer 
onderaandelen de aan een gewoon aandeel verbonden 
vergader- en stemrechten uitoefenen voor zover het door 
zodanige houders van onderaandelen gezamenlijk gehouden 
aantal onderaandelen gelijk is aan het aantal onderaandelen 
waaruit een gewoon aandeel bestaat of een veelvoud 
daarvan. Deze rechten worden uitgeoefend hetzij door één 
van hen, daartoe door de anderen schriftelijk gevolmachtigd, 
hetzij door een gevolmachtigde aan wie daartoe door die 
houders van onderaandelen schriftelijke volmacht is 
verleend. 

 

48.6. Het (interim-)dividend en enige andere uitkering waartoe een 
houder van één gewoon aandeel is gerechtigd gedeeld door 

48.6. Het (interim-)dividend en enige andere uitkering waartoe een 
houder van één gewoon aandeel is gerechtigd gedeeld door 
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het aantal onderaandelen waaruit een gewoon aandeel 
bestaat, vertegenwoordigt de gerechtigdheid tot het (interim-
)dividend en enige andere uitkering van een houder van een 
onderaandeel. 

het aantal onderaandelen waaruit een gewoon aandeel 
bestaat, vertegenwoordigt de gerechtigdheid tot het (interim-
)dividend en enige andere uitkering van een houder van een 
onderaandeel. 

48.7. Iedere houder van een gewoon aandeel B is gerechtigd tot 
een/negende (1/9) gedeelte van het (interim-)dividend en 
enige andere uitkering waartoe een houder van één gewoon 
aandeel is gerechtigd. 

48.7. Iedere houder van een gewoon aandeel B is gerechtigd tot 
een/negende (1/9) gedeelte van het (interim-)dividend en 
enige andere uitkering waartoe een houder van één gewoon 
aandeel is gerechtigd. 

Voorstel tot verwijdering ten gevolge 
van het vervallen van de gewone 
aandelen B klasse. 

48.8. Artikel 35 van deze statuten is op de houders van gewone 
aandelen B van overeenkomstige toepassing.  

48.8.  Artikel 35 van deze statuten is op de houders van gewone 
aandelen B van overeenkomstige toepassing.  

48.9. De directie besluit op een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek van een houder van gewone aandelen, dat elk in het 
besluit aangegeven gewoon aandeel wordt omgezet in een 
zodanig aantal onderaandelen als is vastgesteld door de 
directie overeenkomstig lid 1 van dit artikel 48; daarvan zal 
aantekening geschieden in het aandeelhoudersregister. Voor 
een omzetting en inschrijving als hiervoor in dit lid bedoeld, 
kan de vennootschap kosten in rekening brengen aan de 
verzoeker. 

48.97. De directie besluit op een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek van een houder van gewone aandelen, dat elk in het 
besluit aangegeven gewoon aandeel wordt omgezet in een 
zodanig aantal onderaandelen als is vastgesteld door de 
directie overeenkomstig lid 1 van dit artikel 48; daarvan zal 
aantekening geschieden in het aandeelhoudersregister. Voor 
een omzetting en inschrijving als hiervoor in dit lid bedoeld, 
kan de vennootschap kosten in rekening brengen aan de 
verzoeker. 

Vernummering. 

48.10. Buiten het geval als bedoeld in lid 9 van dit artikel 48, zullen, 
indien de houder van een of meer onderaandelen een 
zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat gelijk is aan het 
aantal onderaandelen waaruit een gewoon aandeel bestaat, 
de onderaandelen van rechtswege worden samengevoegd 
tot één gewoon aandeel; daarvan zal aantekening 
geschieden in het aandeelhoudersregister. 

48.108. Buiten het geval als bedoeld in lid 97 van dit artikel 48, 
zullen, indien de houder van een of meer onderaandelen een 
zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat gelijk is aan het 
aantal onderaandelen waaruit een gewoon aandeel bestaat, 
de onderaandelen van rechtswege worden samengevoegd 
tot één gewoon aandeel; daarvan zal aantekening 
geschieden in het aandeelhoudersregister. 
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48.11. Op een daartoe uiterlijk op eenendertig juli 

tweeduizenddertien ingediend schriftelijk verzoek van een 
houder van ten minste een/negende (1/9) van het aantal 
onderaandelen waaruit een aandeel bestaat, besluit de 
directie dat het aantal onderaandelen gelijk aan 
een/negende (1/9) van het aantal onderaandelen waaruit 
een aandeel bestaat, wordt samengevoegd tot één (1) 
gewoon aandeel B; daarvan zal aantekening geschieden in 
het aandeelhoudersregister. 

 Voor een samenvoeging en inschrijving als hiervoor in dit lid 
bedoeld, kan de vennootschap kosten in rekening brengen 
aan de verzoeker. 

 Indien noodzakelijk wordt tegelijkertijd met de 
vorenbedoelde samenvoeging het in het maatschappelijk 
kapitaal begrepen aantal gewone aandelen B van 
rechtswege dienovereenkomstig verhoogd onder gelijktijdige 
verlaging met een in totaal daarmee corresponderend 
nominaal bedrag van de in het maatschappelijk kapitaal 
begrepen gewone aandelen. De vennootschap doet binnen 
acht (8) dagen na een vorenbedoelde wijziging van het 
maatschappelijk kapitaal daarvan opgave aan het 
handelsregister. 

48.11. Op een daartoe uiterlijk op eenendertig juli 
tweeduizenddertien ingediend schriftelijk verzoek van een 
houder van ten minste een/negende (1/9) van het aantal 
onderaandelen waaruit een aandeel bestaat, besluit de 
directie dat het aantal onderaandelen gelijk aan 
een/negende (1/9) van het aantal onderaandelen waaruit 
een aandeel bestaat, wordt samengevoegd tot één (1) 
gewoon aandeel B; daarvan zal aantekening geschieden in 
het aandeelhoudersregister. 

 Voor een samenvoeging en inschrijving als hiervoor in dit lid 
bedoeld, kan de vennootschap kosten in rekening brengen 
aan de verzoeker. 

 Indien noodzakelijk wordt tegelijkertijd met de vorenbedoelde 
samenvoeging het in het maatschappelijk kapitaal begrepen 
aantal gewone aandelen B van rechtswege 
dienovereenkomstig verhoogd onder gelijktijdige verlaging 
met een in totaal daarmee corresponderend nominaal 
bedrag van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen 
gewone aandelen. De vennootschap doet binnen acht (8) 
dagen na een vorenbedoelde wijziging van het 
maatschappelijk kapitaal daarvan opgave aan het 
handelsregister. 

Voorstel tot verwijdering ten gevolge 
van het vervallen van de gewone 
aandelen B klasse. 

48.12. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, besluit de 
directie, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van 
een houder van gewone aandelen B, dat telkens negen (9) 
door die houder gehouden gewone aandelen B worden 

48.12. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, besluit de 
directie, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van 
een houder van gewone aandelen B, dat telkens negen (9) 
door die houder gehouden gewone aandelen B worden 
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omgezet en samengevoegd tot één (1) gewoon aandeel; 
daarvan zal aantekening geschieden in het 
aandeelhoudersregister. 

 Voor een omzetting en inschrijving als hiervoor in dit lid 
bedoeld, kan de vennootschap kosten in rekening brengen 
aan de verzoeker. Indien noodzakelijk wordt tegelijkertijd 
met de vorenbedoelde omzetting het in het maatschappelijk 
kapitaal begrepen aantal gewone aandelen van rechtswege 
dienovereenkomstig verhoogd onder gelijktijdige verlaging 
met een in totaal daarmee corresponderend nominaal 
bedrag van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen 
gewone aandelen B. De vennootschap doet binnen acht (8) 
dagen na een vorenbedoelde wijziging daarvan opgave aan 
het handelsregister. 

omgezet en samengevoegd tot één (1) gewoon aandeel; 
daarvan zal aantekening geschieden in het 
aandeelhoudersregister. 

 Voor een omzetting en inschrijving als hiervoor in dit lid 
bedoeld, kan de vennootschap kosten in rekening brengen 
aan de verzoeker. Indien noodzakelijk wordt tegelijkertijd 
met de vorenbedoelde omzetting het in het maatschappelijk 
kapitaal begrepen aantal gewone aandelen van rechtswege 
dienovereenkomstig verhoogd onder gelijktijdige verlaging 
met een in totaal daarmee corresponderend nominaal 
bedrag van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen 
gewone aandelen B. De vennootschap doet binnen acht (8) 
dagen na een vorenbedoelde wijziging daarvan opgave aan 
het handelsregister. 

 
SLOTVERKLARING NOTARIELE AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

 
 Ten slotte verklaart de comparant dat ten tijde van het passeren van 

deze akte het geplaatste kapitaal van de vennootschap [●] euro (EUR 
[●]) bedraagt, bestaande uit [●] ([●]) aandelen.  

Op grond van artikel 2:124 lid 3 
Burgerlijk Wetboek dient het 
geplaatste kapitaal van de 
vennootschap ten tijde van het 
verlijden van de akte van 
statutenwijziging van de 
vennootschap in de akte te worden 
vermeld. 
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