
 

 

 

VERSIE 20 DECEMBER 2013 
DRIELUIK STATUTENWIJZIGING 

UNIT4 N.V. 
 
 

 
Toelichting op het drieluik: 

 
Met betrekking tot het openbaar bod van AI Avocado B.V. (de "Bieder"), een vennootschap die uiteindelijk wordt gecontroleerd door fondsen die worden 
geadviseerd en bestuurd door Advent International Corporation, op alle uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0.05 elk in het kapitaal van 
UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") (het "Bod"), zijn de Vennootschap en de Bieder overeengekomen dat de governance structuur van de Vennootschap als 
opgenomen in haar statuten zal worden gewijzigd per de Dag van Overdracht (zoals gedefinieerd in het biedingsbericht opgesteld met betrekking tot het bod 
gedateerd 20 december 2013), een en ander onder de voorwaarde dat het bod gestand wordt gedaan.  
 
In het licht van het voorgaande stelt het Bestuur van de Vennootschap voor aan de Algemene Vergadering om te besluiten tot wijziging van de statuten van 
de Vennootschap per de Dag van Overdracht.  
 
In dit drieluik zijn de in agendapunt 3 van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap te houden op 
19 februari 2014, voorgestelde voorwaardelijke wijzigingen van de statuten van de Vennootschap opgenomen.  
 
In het drieluik is in de eerste kolom de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap opgenomen. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen 
opgenomen.1 In de derde kolom is een toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen. 

                                                        
1 De doorhalingen en onderstrepingen zijn opgenomen ter verduidelijking van de voorgestelde wijzigingen en zullen geen onderdeel uitmaken van de tekst 
van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zal luiden. 
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STATUTEN VAN  

UNIT4 N.V. ZOALS GELDEND  
PER 1 JANUARI 2014 

 

STATUTEN VAN  
UNIT4 N.V. 

NA DE VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING  
 

TOELICHTING 

Naam. Zetel. 
Artikel 1. 

Naam. Zetel. 
Artikel 1. 

 

1.1 De vennootschap draagt de naam: UNIT4 N.V. 1.1 De vennootschap draagt de naam: UNIT4 N.V.  
1.2 Zij is gevestigd te Sliedrecht. 1.2 Zij is gevestigd te Sliedrecht.  
Definities. 
Artikel 2. 

Definities. 
Artikel 2. 

 

In deze statuten worden de volgende begrippen gebruikt in de 
daarachter omschreven betekenis: 
aandelen wil zeggen de aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal 
van de vennootschap is verdeeld; hieronder worden begrepen zowel 
gewone aandelen als preferente aandelen, tenzij uit de context het 
tegendeel blijkt. 
aandeelhouders wil zeggen de houders van aandelen in het 
geplaatste kapitaal van de vennootschap; hieronder worden begrepen 
zowel de houders van gewone aandelen als van preferente aandelen, 
tenzij uit de context het tegendeel blijkt. 
aangesloten instelling wil zeggen een aangesloten instelling in de zin 
van de Wet giraal effectenverkeer. 
afhankelijke maatschappij wil zeggen een rechtspersoon of 
vennootschap als bedoeld in artikel 2:152 van het Burgerlijk Wetboek. 
algemene vergadering wil zeggen de algemene vergadering van de 
vennootschap als vennootschapsorgaan, dan wel de bijeenkomst van 

In deze statuten worden de volgende begrippen gebruikt in de 
daarachter omschreven betekenis: 
aandelen wil zeggen de aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal 
van de vennootschap is verdeeld; hieronder worden begrepen zowel 
gewone aandelen als preferente aandelen, tenzij uit de context het 
tegendeel blijkt. 
aandeelhouders wil zeggen de houders van aandelen in het 
geplaatste kapitaal van de vennootschap; hieronder worden begrepen 
zowel de houders van gewone aandelen als van preferente aandelen, 
tenzij uit de context het tegendeel blijkt. 
aangesloten instelling wil zeggen een aangesloten instelling in de zin 
van de Wet giraal effectenverkeer. 
afhankelijke maatschappij wil zeggen een rechtspersoon of 
vennootschap als bedoeld in artikel 2:152 van het Burgerlijk Wetboek. 
algemene vergadering wil zeggen de algemene vergadering van de 
vennootschap als vennootschapsorgaan, dan wel de bijeenkomst van 

De voorgestelde wijzigingen in de 
definities betreffen wijzigingen 
verband houdende met het voorstel 
dat het maatschappelijk kapitaal van 
UNIT4 N.V. na de Dag van 
Overdracht niet langer mede zal 
bestaan uit preferente aandelen.  
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aandeelhouders dan wel hun vertegenwoordigers en andere 
vergadergerechtigden. 
bestuur wil zeggen het orgaan van de vennootschap dat wordt 
gevormd door de in functie zijnde uitvoerend bestuurders van het 
bestuur en de in functie zijnde niet-uitvoerend bestuurders van het 
bestuur. 
bestuurders wil zeggen de in functie zijnde uitvoerend bestuurders 
van het bestuur en de in functie zijnde niet-uitvoerend bestuurders van 
het bestuur.  
certificaathoudersrechten zijn de rechten die door de wet zijn 
toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap 
uitgegeven certificaten van aandelen (artikelen 2:88 en 2:89 van het 
Burgerlijk Wetboek). 
chief executive officer wil zeggen de uitvoerend bestuurder benoemd 
als chief executive officer als bedoeld in artikel 18.1. 
deelgenoot wil zeggen een deelgenoot in een verzameldepot in de zin 
van de Wet giraal effectenverkeer. 
deelneming wil zeggen een deelneming zoals bedoeld in artikel 2:24c 
van het Burgerlijk 
Wetboek. 
dochtermaatschappij wil zeggen een rechtspersoon als bedoeld in 
artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. 
Euroclear wil zeggen het aangewezen centraal instituut in de zin van 
de Wet giraal effectenverkeer. 
groepsmaatschappij wil zeggen een rechtspersoon of een 
vennootschap die met andere rechtspersonen of vennootschappen in 
een groep is verbonden, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het 

aandeelhouders dan wel hun vertegenwoordigers en andere 
vergadergerechtigden. 
bestuur wil zeggen het orgaan van de vennootschap dat wordt 
gevormd door de in functie zijnde uitvoerend bestuurders van het 
bestuur en de in functie zijnde niet-uitvoerend bestuurders van het 
bestuur. 
bestuurders wil zeggen de in functie zijnde uitvoerend bestuurders 
van het bestuur en de in functie zijnde niet-uitvoerend bestuurders van 
het bestuur.  
certificaathoudersrechten zijn de rechten die door de wet zijn 
toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap 
uitgegeven certificaten van aandelen (artikelen 2:88 en 2:89 van het 
Burgerlijk Wetboek). 
chief executive officer wil zeggen de uitvoerend bestuurder benoemd 
als chief executive officer als bedoeld in artikel 18.1. 
deelgenoot wil zeggen een deelgenoot in een verzameldepot in de zin 
van de Wet giraal effectenverkeer. 
deelneming wil zeggen een deelneming zoals bedoeld in artikel 2:24c 
van het Burgerlijk 
Wetboek. 
dochtermaatschappij wil zeggen een rechtspersoon als bedoeld in 
artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek. 
Euroclear wil zeggen het aangewezen centraal instituut in de zin van 
de Wet giraal effectenverkeer. 
groepsmaatschappij wil zeggen een rechtspersoon of een 
vennootschap die met andere rechtspersonen of vennootschappen in 
een groep is verbonden, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het 
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Burgerlijk Wetboek. 
intermediair wil zeggen een intermediair zoals gedefinieerd in de Wet 
giraal effectenverkeer. 
niet-uitvoerend bestuurder wil zeggen een lid van het bestuur 
benoemd als niet-uitvoerend bestuurder. 
persoon wil zeggen een natuurlijk persoon of rechtspersoon. 
secretaris wil zeggen de secretaris van de vennootschap bedoeld in 
artikel 22. 
statuten wil zeggen deze statuten. 
uitvoerend bestuurder wil zeggen een lid van het bestuur benoemd 
als uitvoerend bestuurder. 
vennootschap wil zeggen UNIT 4 N.V. 
vergadergerechtigden wil zeggen de personen bedoeld in artikel 
31.4.  
verzameldepot wil zeggen een verzameldepot in de zin van de Wet 
giraal effectenverkeer. 
voorzitter wil zeggen niet-uitvoerend bestuurder benoemd als 
voorzitter als bedoeld in artikel 18.2. 
wet wil zeggen de Nederlandse wet. 
wettelijke voorschriften wil zeggen voorschriften gegeven bij of 
krachtens de Nederlandse wet. 

Burgerlijk Wetboek. 
intermediair wil zeggen een intermediair zoals gedefinieerd in de Wet 
giraal effectenverkeer. 
niet-uitvoerend bestuurder wil zeggen een lid van het bestuur 
benoemd als niet-uitvoerend bestuurder. 
persoon wil zeggen een natuurlijk persoon of rechtspersoon. 
secretaris wil zeggen de secretaris van de vennootschap bedoeld in 
artikel 22. 
statuten wil zeggen deze statuten. 
uitvoerend bestuurder wil zeggen een lid van het bestuur benoemd 
als uitvoerend bestuurder. 
vennootschap wil zeggen UNIT 4 N.V. 
vergadergerechtigden wil zeggen de personen bedoeld in artikel 
31.4.  
verzameldepot wil zeggen een verzameldepot in de zin van de Wet 
giraal effectenverkeer. 
voorzitter wil zeggen niet-uitvoerend bestuurder benoemd als 
voorzitter als bedoeld in artikel 18.2. 
wet wil zeggen de Nederlandse wet. 
wettelijke voorschriften wil zeggen voorschriften gegeven bij of 
krachtens de Nederlandse wet. 

Doel. 
Artikel 3. 

Doel. 
Artikel 3. 

 

De vennootschap heeft ten doel: 
a. het deelnemen in en het voeren van beheer over andere 

vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; 
b. het lenen en ter leen vertrekken van gelden, het financieren 

De vennootschap heeft ten doel: 
a. het deelnemen in en het voeren van beheer over andere 

vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; 
b. het lenen en ter leen vertrekken van gelden, het financieren 
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van andere vennootschappen en ondernemingen, van welke 
aard ook, daaronder begrepen het instaan voor schulden van 
groepsmaatschappijen en van derden; 

c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en 
vervreemden van bedrijfsmiddelen en van vermogenswaarden 
in het algemeen; 

d. het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten aan 
groepsmaatschappijen en aan derden; 

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

van andere vennootschappen en ondernemingen, van welke 
aard ook, daaronder begrepen het instaan voor schulden van 
groepsmaatschappijen en van derden; 

c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en 
vervreemden van bedrijfsmiddelen en van vermogenswaarden 
in het algemeen; 

d. het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten aan 
groepsmaatschappijen en aan derden; 

e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Kapitaal. 
Artikel 4. 

Kapitaal. 
Artikel 4. 

 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier 
miljoen euro (EUR 4.000.000,-). Het is verdeeld in veertig miljoen 
(40.000.000) gewone aandelen van vijf eurocent (EUR 0,05) elk en 
veertig miljoen (40.000.000) preferente aandelen van vijf eurocent 
(EUR 0,05) elk. 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier twee 
miljoen euro (EUR 4.000.0002.000.000,-). Het is verdeeld in veertig 
miljoen (40.000.000) gewone aandelen van vijf eurocent (EUR 0,05) 
elk en veertig miljoen (40.000.000) preferente aandelen van vijf 
eurocent (EUR 0,05) elk. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. Omdat de Bieder per de 
Dag van Overdracht het merendeel 
van de aandelen in UNIT4 N.V. zal 
houden en UNIT4 N.V. nog maar 
korte tijd beursgenoteerd zal zijn, is 
de gehanteerde 
beschermingsconstructie in de vorm 
van de mogelijkheid van de 
beschermingsstichting preferente 
aandelen uit te geven niet meer 
benodigd. 

Uitgifte van aandelen.  
Artikel 5. 

Uitgifte van aandelen.  
Artikel 5. 

 

5.1 De vennootschap kan ingevolge een besluit van de algemene 5.1 De vennootschap kan ingevolge een besluit van de algemene  
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vergadering op voorstel van het bestuur danwel van het 
bestuur, indien het bestuur daartoe bij de statuten of bij besluit 
van de algemene vergadering is aangewezen, aandelen 
uitgeven. Indien het bestuur daartoe is aangewezen, kan, 
zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering 
niet tot uitgifte besluiten. 

vergadering op voorstel van het bestuur danwel van het 
bestuur, indien het bestuur daartoe bij de statuten of bij besluit 
van de algemene vergadering is aangewezen, aandelen 
uitgeven. Indien het bestuur daartoe is aangewezen, kan, 
zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering 
niet tot uitgifte besluiten. 

5.2 Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de tijdstippen, de koers 
en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met 
inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten 
bepaalde. 

5.2 Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de tijdstippen, de koers 
en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met 
inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten 
bepaalde. 

 

5.3 Indien het bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot 
uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing 
bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden 
uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur 
van de aanwijzing, die ten hoogste vijf jaren kan bedragen, 
vastgesteld. 

 De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren 
worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, 
kan zij niet worden ingetrokken. 

5.3 Indien het bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot 
uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing 
bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden 
uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur 
van de aanwijzing, die ten hoogste vijf jaren kan bedragen, 
vastgesteld. 

 De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren 
worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, 
kan zij niet worden ingetrokken. 

De voorgestelde wijziging houdt 
verband met het voorstel dat het 
maatschappelijk kapitaal van UNIT4 
N.V. na statutenwijziging nog 
uitsluitend uit gewone aandelen zal 
bestaan. 

5.4 Voor de geldigheid van een besluit van de algemene 
vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van het bestuur als 
hiervoor bedoeld, is wordt vereist een voorafgaand of 
gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van 
aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte 
afbreuk doet. 

5.4 Voor de geldigheid van een besluit van de algemene 
vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van het bestuur als 
hiervoor bedoeld, is wordt vereist een voorafgaand of 
gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van 
aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte 
afbreuk doet. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij lid 3 van artikel 5. 

5.5 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van 
de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van het 

5.54 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van 
de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van het 

Vernummering in verband met het 
schrappen van lid 4 van artikel 5. 
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bestuur als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer 
ten kantore van het handelsregister. De vennootschap doet 
binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten 
kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van 
aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding 
van aantal en soort. 

bestuur als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer 
ten kantore van het handelsregister. De vennootschap doet 
binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten 
kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van 
aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding 
van aantal en soort. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij lid 3 van artikel 5. 

5.6 Het bepaalde in artikel 5.1 tot en met 5.5 is van 
overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot 
het nemen van aandelen, maar is - met uitzondering van de 
laatste zin van artikel 5.5 - niet van toepassing op het uitgeven 
van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen 
recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

5.65 Het bepaalde in artikel 5.1 tot en met 5.5 5.4 is van 
overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot 
het nemen van aandelen, maar is - met uitzondering van de 
laatste zin van artikel 5.5 5.4 - niet van toepassing op het 
uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds 
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

Vernummering in verband met het 
schrappen van lid 4 van artikel 5. 

5.7 Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit 
tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van 
rechten tot het nemen van preferente aandelen nadat het is 
aangewezen tot bevoegd orgaan hiertoe in overeenstemming 
met artikel 5.1, is voor dit besluit de voorafgaande 
goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke 
geval vereist, indien door de uitgifte van de desbetreffende 
preferente aandelen en/of door het verlenen van dat recht het 
nominale bedrag aan preferente aandelen dat is geplaatst 
en/of genomen kan worden, groter wordt dan het nominale 
bedrag van de geplaatste gewone aandelen vóór die uitgifte of 
het verlenen van dat recht. 

5.7 Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit 
tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van 
rechten tot het nemen van preferente aandelen nadat het is 
aangewezen tot bevoegd orgaan hiertoe in overeenstemming 
met artikel 5.1, is voor dit besluit de voorafgaande 
goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke 
geval vereist, indien door de uitgifte van de desbetreffende 
preferente aandelen en/of door het verlenen van dat recht het 
nominale bedrag aan preferente aandelen dat is geplaatst 
en/of genomen kan worden, groter wordt dan het nominale 
bedrag van de geplaatste gewone aandelen vóór die uitgifte of 
het verlenen van dat recht. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

5.8 Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit 
tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van 
rechten tot het nemen van preferente aandelen nadat het is 

5.8 Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit 
tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van 
rechten tot het nemen van preferente aandelen nadat het is 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 
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aangewezen tot bevoegd orgaan hiertoe in overeenstemming 
met artikel 5.1, en voor een dergelijk besluit niet de in artikel 
5.7 bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering is 
vereist, zal het bestuur binnen vier weken na zodanige uitgifte 
of het verlenen van dat recht een algemene vergadering 
bijeenroepen, waarin de motieven voor de uitgifte en/of het 
verlenen van dat recht worden toegelicht, tenzij voordien in 
een algemene vergadering een zodanige toelichting is 
gegeven. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing 
op het uitgeven van preferente aandelen krachtens uitoefening 
van een recht tot het nemen van aandelen waarvoor een in de 
vorige zin bedoelde toelichting is gegeven. 

aangewezen tot bevoegd orgaan hiertoe in overeenstemming 
met artikel 5.1, en voor een dergelijk besluit niet de in artikel 
5.7 bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering is 
vereist, zal het bestuur binnen vier weken na zodanige uitgifte 
of het verlenen van dat recht een algemene vergadering 
bijeenroepen, waarin de motieven voor de uitgifte en/of het 
verlenen van dat recht worden toegelicht, tenzij voordien in 
een algemene vergadering een zodanige toelichting is 
gegeven. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing 
op het uitgeven van preferente aandelen krachtens uitoefening 
van een recht tot het nemen van aandelen waarvoor een in de 
vorige zin bedoelde toelichting is gegeven. 

5.9 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, 
behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek. 

5.96 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, 
behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek. 

Vernummering in verband met het 
vervallen van de leden 4,7 en 8 van 
artikel 5.  

Voorkeursrecht. 
Artikel 6. 

Voorkeursrecht. 
Artikel 6. 

 

6.1 Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van 
gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen 
een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke 
bedrag van zijn gewone aandelen. Houders van gewone 
aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven 
preferente aandelen. 

 Houders van preferente aandelen hebben geen 
voorkeursrecht op uit te geven aandelen. 

6.1 Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van 
gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen 
een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke 
bedrag van zijn gewone aandelen. Houders van gewone 
aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven 
preferente aandelen. 

 Houders van preferente aandelen hebben geen 
voorkeursrecht op uit te geven aandelen. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

6.2 Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht 
op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan 

6.2 Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen 
voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 
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in geld en op aandelen die worden uitgegeven aan 
werknemers van de vennootschap of werknemers van een 
groepsmaatschappij. 

inbreng anders dan in geld en op aandelen die worden 
uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of 
werknemers van een groepsmaatschappij. 

6.3 Met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte 
bevoegde orgaan bij het nemen van een besluit tot uitgifte op 
welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan 
worden uitgeoefend. 

6.3 Met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte 
bevoegde orgaan bij het nemen van een besluit tot uitgifte 
op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan 
worden uitgeoefend. 

 

6.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en 
het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend gelijktijdig aan 
in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad. 

 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten 
minste twee weken na de hiervoor in de Staatscourant 
bedoelde aankondiging. 

6.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en 
het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend gelijktijdig aan 
in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad. 

 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten 
minste twee weken na de hiervoor in de Staatscourant 
bedoelde aankondiging. 

 

6.5 Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan worden beperkt 
of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering op 
voorstel van het bestuur. In het voorstel daartoe moeten de 
redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen 
koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het 
voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door 
het bestuur, indien zij bij de statuten of bij besluit van de 
algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten 
hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het 
beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. 

 Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien het 
bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het 
tot uitgifte bevoegde orgaan bedoeld in artikel 5.1. 

 De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren 

6.5 Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan worden beperkt 
of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering op 
voorstel van het bestuur. In het voorstel daartoe moeten de 
redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen 
koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het 
voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door 
het bestuur, indien zij bij de statuten of bij besluit van de 
algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten 
hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het 
beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. 

 Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien het 
bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het 
tot uitgifte bevoegde orgaan bedoeld in artikel 5.1. 

 De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 
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worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een 
aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde 
orgaan van kracht is. Tenzij bij de aanwijzing anders is 
bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 

worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een 
aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde 
orgaan van kracht is. Tenzij bij de aanwijzing anders is 
bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 

6.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking 
of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of 
tot aanwijzing als in artikel 6.5 bedoeld, is een meerderheid 
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 
vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste 
kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. De 
vennootschap legt binnen acht dagen na dat besluit een 
volledige tekst daarvan neer ten kantore van het 
handelsregister. 

6.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking 
of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of 
tot aanwijzing als in artikel 6.5 bedoeld, is een meerderheid 
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 
vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste 
kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. De 
vennootschap legt binnen acht dagen na dat besluit een 
volledige tekst daarvan neer ten kantore van het 
handelsregister. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

6.7 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone 
aandelen hebben de houders van gewone aandelen een 
voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing. 

 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen 
die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds 
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

6.7 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone 
aandelen hebben de houders van gewone aandelen een 
voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing. 

 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen 
die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds 
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

Storting op aandelen. 
Artikel 7. 

Storting op aandelen. 
Artikel 7. 

 

7.1 Bij uitgifte van elk gewoon aandeel moet daarop ten minste 
het nominale bedrag worden gestort. Preferente aandelen 
kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, 
met dien verstande dat het verplicht te storten gedeelte van 
het nominale bedrag voor elk preferent aandeel, ongeacht 

7.1 Bij uitgifte van elk gewoon aandeel moet daarop ten minste 
het nominale bedrag worden gestort. Preferente aandelen 
kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven, 
met dien verstande dat het verplicht te storten gedeelte van 
het nominale bedrag voor elk preferent aandeel, ongeacht 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 
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wanneer het is uitgegeven, gelijk moet zijn en dat bij het 
nemen van het aandeel ten minste een vierde van het 
nominale bedrag moet worden gestort. 

wanneer het is uitgegeven, gelijk moet zijn en dat bij het 
nemen van het aandeel ten minste een vierde van het 
nominale bedrag moet worden gestort. 

7.2 Het bestuur besluit op welke dag en tot welk bedrag verdere 
storting op niet volgestorte preferente aandelen moet 
plaatsvinden. Het bestuur geeft van een zodanig besluit 
onverwijld kennis aan de houders van niet-volgestorte 
aandelen. Tussen die kennisgeving en de dag waarop de 
storting moet zijn geschied dienen ten minste vier weken te 
liggen. 

7.2 Het bestuur besluit op welke dag en tot welk bedrag verdere 
storting op niet volgestorte preferente aandelen moet 
plaatsvinden. Het bestuur geeft van een zodanig besluit 
onverwijld kennis aan de houders van niet-volgestorte 
aandelen. Tussen die kennisgeving en de dag waarop de 
storting moet zijn geschied dienen ten minste vier weken te 
liggen. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

7.3 Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene 
vergadering bevoegd tot het verrichten van 
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek. 

7.32 Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene 
vergadering bevoegd tot het verrichten van 
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk 
Wetboek. 

Vernummering in verband met het 
vervallen van lid 2 van artikel 7.  

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. Pandrecht op 
eigen aandelen. 
Artikel 8. 

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. Pandrecht op 
eigen aandelen. 
Artikel 8. 

 

8.1 De vennootschap kan, mits met machtiging van de algemene 
vergadering en voorts met inachtneming van het overigens 
dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte aandelen in 
haar kapitaal onder bezwarende titel verkrijgen, indien: 

 a. het eigen vermogen van de vennootschap verminderd 
met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner 
is dan het gestorte en opgevraagde deel van het 
kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens 
de wet moeten worden aangehouden; 

 b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal 

8.1 De vennootschap kan, mits met machtiging van de algemene 
vergadering en voorts met inachtneming van het overigens 
dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte aandelen in 
haar kapitaal onder bezwarende titel verkrijgen, indien: 

 a. het eigen vermogen van de vennootschap verminderd 
met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner 
is dan het gestorte en opgevraagde deel van het 
kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens 
de wet moeten worden aangehouden; 

 b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 
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die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt 
of die worden gehouden door een 
dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft 
van het geplaatste kapitaal. 

 De machtiging van de algemene vergadering geldt voor ten 
hoogste achttien maanden. Bij de machtiging moet de 
algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort 
aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden 
verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De 
machtiging van de algemene vergadering is niet vereist, voor 
zover de vennootschap aandelen in haar kapitaal verkrijgt 
om krachtens een voor hen geldende regeling over te 
dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of 
van een groepsmaatschappij. 

die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt 
of die worden gehouden door een 
dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft 
van het geplaatste kapitaal. 

 De machtiging van de algemene vergadering geldt voor ten 
hoogste achttien maanden. Bij de machtiging moet de 
algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort 
aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden 
verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De 
machtiging van de algemene vergadering is niet vereist, voor 
zover de vennootschap aandelen in haar kapitaal verkrijgt 
om krachtens een voor hen geldende regeling over te 
dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of 
van een groepsmaatschappij. 

8.2 Vervreemding van door de vennootschap verkregen 
aandelen in haar kapitaal geschiedt ingevolge een besluit 
van het bestuur. Bij zodanige vervreemding bestaat geen 
voorkeursrecht. 

8.2 Vervreemding van door de vennootschap verkregen 
aandelen in haar kapitaal geschiedt ingevolge een besluit 
van het bestuur. Bij zodanige vervreemding bestaat geen 
voorkeursrecht. 

 

8.3 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 8.1 en 8.2 
worden certificaten met aandelen gelijkgesteld. 

 Artikel 8.1 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan 
die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. 

8.3 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 8.1 en 8.2 
worden certificaten met aandelen gelijkgesteld. 

 Artikel 8.1 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan 
die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. 

 

8.4 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of 
aan een dochtermaatschappij kan in de algemene 
vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor 
een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. 
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de 

8.4 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of 
aan een dochtermaatschappij kan in de algemene 
vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor 
een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. 
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de 
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vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn 
evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het 
vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het 
aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij 
toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij 
kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een 
recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 

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

8.5 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 
aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, 
wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor 
ingevolge de wet geen stem kan worden uitgebracht. 

8.5 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het 
aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, 
wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor 
ingevolge de wet geen stem kan worden uitgebracht. 

 

8.6 De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan 
slechts in pand nemen, indien: 

 a. de betrokken aandelen volgestort zijn; 
 b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de 

reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen 
en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een 
tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; 
en 

 c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft 
goedgekeurd. 

8.6 De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan 
slechts in pand nemen, indien: 

 a. de betrokken aandelen volgestort zijn; 
 b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de 

reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen 
en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een 
tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; 
en 

 c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft 
goedgekeurd. 

 

Kapitaalvermindering. 
Artikel 9. 

Kapitaalvermindering. 
Artikel 9. 

 

9.1 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur 
besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door 
intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen 

9.1 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur 
besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door 
intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen 
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bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de 
aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden 
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn 
geregeld. 

bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de 
aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden 
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn 
geregeld. 

9.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen 
aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 
certificaten houdt.  

 Intrekking met terugbetaling van aandelen kan ook betreffen 
alle preferente aandelen, mits met terugbetaling van het 
nominaal gestorte bedrag. 

9.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen 
aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 
certificaten houdt.  

 Intrekking met terugbetaling van aandelen kan ook betreffen 
alle preferente aandelen, mits met terugbetaling van het 
nominaal gestorte bedrag. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

9.3 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de 
verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van 
een besluit tot vermindering van het bedrag van de 
aandelen. Zulks een terugbetaling of ontheffing moet naar 
evenredigheid op alle aandelen of naar evenredigheid op 
alle aandelen van een bepaalde soort geschieden. 

 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken 
met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 

9.3 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de 
verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van 
een besluit tot vermindering van het bedrag van de 
aandelen. Zulks een terugbetaling of ontheffing moet naar 
evenredigheid op alle aandelen of naar evenredigheid op 
alle aandelen van een bepaalde soort geschieden. 

 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken 
met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

9.4 De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft 
van het geplaatste kapitaal ter vergadering is 
vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering 
slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee 
derden van de uitgebrachte stemmen. 

 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in 
dit artikel 9 bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het 
doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering 
en geschiedt voorts met inachtneming van het bepaalde in 

9.4 De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft 
van het geplaatste kapitaal ter vergadering is 
vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering 
slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee 
derden van de uitgebrachte stemmen. 

 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in 
dit artikel 9 bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het 
doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering 
en geschiedt voorts met inachtneming van het bepaalde in 
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artikel 30.4. artikel 30.4. 
9.5 Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft de goedkeuring, 

voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke 
groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier 
rechten afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de 
besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in artikel 
9.4 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

9.5 Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft de goedkeuring, 
voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke 
groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier 
rechten afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de 
besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in artikel 
9.4 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

9.6 Een besluit tot kapitaalvermindering wordt eerst van kracht 
nadat aan de daarvoor in de wet gestelde vereisten is 
voldaan. 

9.65 Een besluit tot kapitaalvermindering wordt eerst van kracht 
nadat aan de daarvoor in de wet gestelde vereisten is 
voldaan. 

Vernummering in verband met het 
vervallen van lid 5 van artikel 9. 

Aandelen. 
Artikel 10. 

Aandelen. 
Artikel 10. 

 

10.1 De aandelen zijn op een door het bestuur te bepalen wijze 
genummerd en eventueel ter nadere onderscheiding 
voorzien van een of meer letters. 

10.1 De aandelen zijn op een door het bestuur te bepalen wijze 
genummerd en eventueel ter nadere onderscheiding 
voorzien van een of meer letters. 

 

10.2 De preferente aandelen luiden op naam. De gewone 
aandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder, hetzij op 
naam, hetzij aan toonder. Voor aandelen op naam worden 
geen aandeelbewijzen afgegeven. 

10.2 De preferente aandelen luiden op naam. De gewone 
aandelenAandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder, 
hetzij op naam, hetzij aan toonder. Voor aandelen op naam 
worden geen aandeelbewijzen afgegeven. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

10.3 De aandeelhouder die tenaamstelling van een gewoon 
aandeel aan toonder of aantoonderstelling van een gewoon 
aandeel op naam verlangt, doet aan het bestuur een 
schriftelijk verzoek daartoe. 

 De tenaamstelling van een gewoon aandeel aan toonder 
vindt eerst plaats na overlegging en onder gelijktijdige 
intrekking van het desbetreffende aandeelbewijs. Voor de 
tenaamstelling en voor de aantoonderstelling worden door 

10.3 De aandeelhouder die tenaamstelling van een gewoon 
aandeel aan toonder of aantoonderstelling van een gewoon 
aandeel op naam verlangt, doet aan het bestuur een 
schriftelijk verzoek daartoe. 

 De tenaamstelling van een gewoon aandeel aan toonder 
vindt eerst plaats na overlegging en onder gelijktijdige 
intrekking van het desbetreffende aandeelbewijs. Voor de 
tenaamstelling en voor de aantoonderstelling worden door 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 
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de vennootschap geen kosten in rekening gebracht. de vennootschap geen kosten in rekening gebracht. 
Aandeelbewijzen 
Artikel 11. 

Aandeelbewijzen 
Artikel 11. 

 

11.1  Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in 
één aandeelbewijs. 

11.1  Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in 
één aandeelbewijs. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

11.2  Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan 
degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon 
aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen 
dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt. Zonder die 
mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon 
aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze. 

11.2  Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan 
degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon 
aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen 
dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt. Zonder die 
mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon 
aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

11.3  De vennootschap doet het in artikel 11.1 bedoelde 
aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door 
Euroclear. 

11.3  De vennootschap doet het in artikel 11.1 bedoelde 
aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door 
Euroclear. 

 

11.4  De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht 
terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat 
(a) Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op 
het aandeelbewijs bij te schrijven en (b) de rechthebbende 
een intermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig als 
deelgenoot in haar verzameldepot crediteert. 

11.4  De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht 
terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat 
(a) Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op 
het aandeelbewijs bij te schrijven en (b) de rechthebbende 
een intermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig als 
deelgenoot in haar verzameldepot crediteert. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

11.5  Onverminderd het bepaalde in artikel 31.4, is het beheer 
over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear 
opgedragen en is Euroclear onherroepelijk gevolmachtigd 
namens de rechthebbende(n) ter zake van desbetreffende 
gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder 
aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en 
afschrijving van het aandeelbewijs. 

11.5  Onverminderd het bepaalde in artikel 31.4, is het beheer 
over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear 
opgedragen en is Euroclear onherroepelijk gevolmachtigd 
namens de rechthebbende(n) ter zake van desbetreffende 
gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder 
aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en 
afschrijving van het aandeelbewijs. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 
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11.6  Indien een deelgenoot van de intermediair uitlevering wenst 
van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten 
hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal 
hieromtrent het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer 
van toepassing zijn. 

11.6  Indien een deelgenoot van de intermediair uitlevering wenst 
van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten 
hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal 
hieromtrent het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer 
van toepassing zijn. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

11.7  Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te 
allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de 
rechthebbende dit aandeel bij akte aan Euroclear levert, (b) 
de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear de 
vennootschap in staat stelt een aandeel op het 
aandeelbewijs bij te schrijven, (d) een door de 
rechthebbende aangewezen intermediair de rechthebbende 
dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot 
crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als 
houder van het desbetreffende aandeel uit het register 
uitschrijft. 

11.7  Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te 
allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de 
rechthebbende dit aandeel bij akte aan Euroclear levert, (b) 
de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear de 
vennootschap in staat stelt een aandeel op het 
aandeelbewijs bij te schrijven, (d) een door de 
rechthebbende aangewezen intermediair de rechthebbende 
dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot 
crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als 
houder van het desbetreffende aandeel uit het register 
uitschrijft. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2. 

11.8  De vennootschap is bevoegd ter zake van het aandeelbewijs 
nadere regels vast te stellen. 

11.8  De vennootschap is bevoegd ter zake van het aandeelbewijs 
nadere regels vast te stellen. 

 

Aandeelhoudersregister voor aandelen op naam. 
Artikel 12. 

Aandeelhoudersregister voor aandelen op naam. 
Artikel 12. 

 

12.1 Het bestuur houdt met inachtneming van de toepasselijke 
wettelijke bepalingen een register van houders van aandelen 
op naam. 

12.1 Het bestuur houdt met inachtneming van de toepasselijke 
wettelijke bepalingen een register van houders van aandelen 
op naam. 

 

12.2 Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en 
pandhouder van aandelen op naam - met uitzondering van 
een houder van een pandrecht als bedoeld in artikel 2:86c lid 
4 van het Burgerlijk Wetboek - is verplicht aan de 

12.2 Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en 
pandhouder van aandelen op naam - met uitzondering van 
een houder van een pandrecht als bedoeld in artikel 2:86c lid 
4 van het Burgerlijk Wetboek - is verplicht aan de 
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vennootschap zijn adres op te geven. vennootschap zijn adres op te geven. 
Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Certificering. 
Artikel 13. 

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Certificering. 
Artikel 13. 

 

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

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

 

13.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen 
waarop een recht van vruchtgebruik of pandrecht is 
gevestigd. 

13.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen 
waarop een recht van vruchtgebruik of pandrecht is 
gevestigd. 

 

13.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht op 
aandelen toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk de 
pandhouder van zodanige aandelen, indien dat bij de 
vestiging van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht is 
bepaald en de vruchtgebruiker respectievelijk de 
pandhouder een persoon is, aan wie de aandelen vrijelijk 
kunnen worden overgedragen, onverminderd het bepaalde in 
artikel 2:89 lid 6 Burgerlijk Wetboek. 

13.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht op 
aandelen toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk de 
pandhouder van zodanige aandelen, indien dat bij de 
vestiging van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht is 
bepaald en de vruchtgebruiker respectievelijk de 
pandhouder een persoon is, aan wie de aandelen vrijelijk 
kunnen worden overgedragen, onverminderd het bepaalde in 
artikel 2:89 lid 6 Burgerlijk Wetboek. 

 

13.4 Een vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel die 
geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet 
zijn toegekend aan houders van met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

13.4 Een vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel die 
geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet 
zijn toegekend aan houders van met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

 

13.5 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte 
van certificaten van aandelen. 

13.5 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte 
van certificaten van aandelen. 

 

Gemeenschap. 
Artikel 14. 

Gemeenschap. 
Artikel 14. 

 

Indien aandelen of krachtens de wet aan certificaathouders 
toegekende rechten tot een gemeenschap behoren, kunnen de 
gezamenlijke deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap 

Indien aandelen of krachtens de wet aan certificaathouders 
toegekende rechten tot een gemeenschap behoren, kunnen de 
gezamenlijke deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap 
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doen vertegenwoordigen door een of meer schriftelijk door hen 
daartoe aangewezen personen. 

doen vertegenwoordigen door een of meer schriftelijk door hen 
daartoe aangewezen personen. 

Levering van aandelen. 
Artikel 15. 

Levering van aandelen. 
Artikel 15. 

 

De levering van aandelen, de vestiging en levering van een recht van 
vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht op aandelen 
geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke 
bepalingen. 

De levering van aandelen, de vestiging en levering van een recht van 
vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht op aandelen 
geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke 
bepalingen. 

 

Bestuur. 
Artikel 16. 

Bestuur. 
Artikel 16. 

 

16.1. Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door 
het bestuur. 

16.1. Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door 
het bestuur. 

 

16.2 Het bestuur bestaat uit een of meer uitvoerend bestuurders 
en niet-uitvoerend bestuurders. Het bestuur bepaalt het 
aantal uitvoerend bestuurders en het aantal niet-uitvoerend 
bestuurders, met dien verstande dat het aantal uitvoerend 
bestuurders te allen tijde geringer moet zijn dan het aantal 
niet-uitvoerend bestuurders.  

 Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend 
bestuurder zijn. 

16.2 Het bestuur bestaat uit een of meer uitvoerend bestuurders 
en niet-uitvoerend maximum aantal van negen (9) 
bestuurders. Het bestuur bepaalt het aantal uitvoerend 
bestuurders en het aantal niet-uitvoerend bestuurders, met 
dien verstande dat het aantal uitvoerend bestuurders te allen 
tijde geringer moet zijn dan het aantal niet-uitvoerend 
bestuurders. Het bestuur zal één van de niet-uitvoerend 
bestuurders de titel "Independent Non-Executive" 
toekennen. 

 Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend 
bestuurder zijn. 

De voorgestelde wijzigingen 
betreffen (i) het invoeren van een 
maximum aantal van negen (9) 
bestuurders en (ii) de introductie van 
een onafhankelijke niet-uitvoerend 
bestuurder ("Independent Non-
Executive").  

16.3 De uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders 
worden als zodanig benoemd door de algemene vergadering 
uit een bindende voordracht door de niet-uitvoerend 
bestuurders. 

16.3 De uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders 
(behalve de Independent Non-Executive) worden als zodanig 
benoemd door de algemene vergadering uit een bindende 
voordracht door de niet-uitvoerend bestuurders. De 

De voorgestelde wijzigingen in deze 
bepaling betreffen de wijze van 
benoeming van de Independent Non-
Executive. 
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Independent Non-Executive zal worden benoemd door de 
algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Het 
besluit van het bestuur tot het doen van het in de vorige zin 
bedoelde voorstel vereist in ieder geval de stem voor van de 
in functie zijnde Independent Non-Executive, voor zover 
deze niet zelf wordt herbenoemd. In het geval er een 
voorstel wordt gedaan tot herbenoeming van de in functie 
zijnde Independent Non-Executive, is het bepaalde in de 
vorige zin niet van toepassing. 

16.4 Bij het ontstaan van een vacature zullen de niet-uitvoerend 
bestuurders een bindende of niet-bindende voordracht op 
maken. De algemene vergadering kan echter aan een 
voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een 
besluit dat wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan een 
derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Wordt 
dit quorum niet gehaald, dan volgt een tweede vergadering 
indien in de eerste vergadering een volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen het voorstel om het bindend 
karakter aan de voordracht te ontnemen, heeft gesteund. In 
deze tweede vergadering kan het besluit tot ontneming van 
het bindend karakter bij volstrekte meerderheid van 
stemmen worden genomen, ongeacht het ter vergadering 
vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatst kapitaal. 

 Indien de algemene vergadering het bindend karakter aan 
een voordracht ontneemt, maken de niet-uitvoerend 
bestuurders een nieuwe voordracht op. 

16.4 Bij het ontstaan van een vacature voor een uitvoerend 
bestuurder of niet-uitvoerend bestuurder (behalve voor de 
Independent Non-Executive) zullen de niet-uitvoerend 
bestuurders een bindende of niet-bindende voordracht op 
maken. De algemene vergadering kan echter aan een 
voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een 
besluit dat wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan een 
derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Wordt 
dit quorum niet gehaald, dan volgt een tweede vergadering 
indien in de eerste vergadering een volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen het voorstel om het bindend 
karakter aan de voordracht te ontnemen, heeft gesteund. In 
deze tweede vergadering kan het besluit tot ontneming van 
het bindend karakter bij volstrekte meerderheid van 
stemmen worden genomen, ongeacht het ter vergadering 
vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatst kapitaal. 

 Indien de algemene vergadering het bindend karakter aan 

Door de voorgestelde wijziging in 
deze bepaling wordt de Independent 
Non-Executive uitgezonderd van de 
gebruikelijke wijze van benoeming op 
basis van een voordracht. Verwezen 
wordt ook naar de toelichting bij lid 3 
van artikel 16. 



 

 21 

 De voordracht wordt opgenomen onder vermelding van het 
al dan niet bindend karakter ervan, in de oproeping tot de 
algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde 
wordt gesteld. 

een voordracht ontneemt, maken de niet-uitvoerend 
bestuurders een nieuwe voordracht op. 

 De voordracht wordt opgenomen onder vermelding van het 
al dan niet bindend karakter ervan, in de oproeping tot de 
algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde 
wordt gesteld. 

16.5 Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt 
daarvan in de oproeping voor de algemene vergadering 
mededeling gedaan en is de algemene vergadering in de 
benoeming vrij. Een besluit tot benoeming van een 
bestuurder die niet door de niet-uitvoerend bestuurders is 
voorgedragen kan slechts worden genomen met een bij 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke 
meerderheid meer dan een derde van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigt. 

 Een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 
2:120, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, kan niet bijeen 
worden geroepen ten aanzien van het onderwerp bedoeld in 
dit lid. 

16.5 Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt 
daarvan in de oproeping voor de algemene vergadering 
mededeling gedaan en is de algemene vergadering in de 
benoeming vrij. Een besluit tot benoeming van een 
bestuurder die niet door de niet-uitvoerend bestuurders is 
voorgedragen kan slechts worden genomen met een bij 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke 
meerderheid meer dan een derde van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigt. 

 Een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 
2:120, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, kan niet bijeen 
worden geroepen ten aanzien van het onderwerp bedoeld in 
dit lid. 

 

16.6 Bij een voordracht tot benoeming van een uitvoerend 
bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd 
en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voor 
zover die van belang zijn in verband met de vervulling van 
de taak van een uitvoerend bestuurder. De voordracht wordt 
met redenen omkleed. 

16.6 Bij een voordracht tot benoeming van een uitvoerend 
bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd 
en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voor 
zover die van belang zijn in verband met de vervulling van 
de taak van een uitvoerend bestuurder. De voordracht wordt 
met redenen omkleed. 

 

16.7 Bij een voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerend 
bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn 

16.7 Bij een voordracht tot benoeming van een niet-uitvoerend 
bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn 
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leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden 
aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de 
betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voor zover die 
van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak 
van niet-uitvoerend bestuurder. Tevens wordt vermeld aan 
welke rechtspersonen hij reeds als niet-uitvoerend 
bestuurder is verbonden; indien zich daaronder 
rechtspersonen bevinden die tot dezelfde groep behoren, 
kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De 
voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed. 

leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden 
aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de 
betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voor zover die 
van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak 
van niet-uitvoerend bestuurder. Tevens wordt vermeld aan 
welke rechtspersonen hij reeds als niet-uitvoerend 
bestuurder is verbonden; indien zich daaronder 
rechtspersonen bevinden die tot dezelfde groep behoren, 
kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De 
voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed. 

16.8 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van 
bezoldiging van het bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt 
door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel van 
de niet-uitvoerend bestuurders. In het bezoldigingsbeleid 
komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het 
Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, 
voor zover deze de uitvoerend bestuurders betreffen. 

 De bezoldiging van ieder van de uitvoerend bestuurders 
wordt door de niet-uitvoerend bestuurders vastgesteld met 
inachtneming van het door de algemene vergadering 
vastgestelde bezoldigingsbeleid. De bezoldiging van ieder 
van de niet-uitvoerend bestuurders wordt door de algemene 
vergadering vastgesteld met inachtneming van het door de 
algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. 

 Een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen 
in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van 
aandelen leggen de niet-uitvoerend bestuurders ter 

16.8 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van 
bezoldiging van het bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt 
door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel van 
de niet-uitvoerend bestuurders. In het bezoldigingsbeleid 
komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het 
Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, 
voor zover deze de uitvoerend bestuurders betreffen. 

 De bezoldiging van ieder van de uitvoerend bestuurders 
wordt door de niet-uitvoerend bestuurders vastgesteld met 
inachtneming van het door de algemene vergadering 
vastgestelde bezoldigingsbeleid. De bezoldiging van ieder 
van de niet-uitvoerend bestuurders wordt door de algemene 
vergadering vastgesteld met inachtneming van het door de 
algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. 

 Een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen 
in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van 
aandelen leggen de niet-uitvoerend bestuurders ter 
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goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Dit voorstel 
bepaalt ten minste hoeveel aandelen of rechten tot het 
nemen van aandelen aan de bestuurders mogen worden 
toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of 
wijziging. 

goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Dit voorstel 
bepaalt ten minste hoeveel aandelen of rechten tot het 
nemen van aandelen aan de bestuurders mogen worden 
toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of 
wijziging. 

16.9 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de 
bestuurders en aan voormalige bestuurders vergoed: 

 a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging 
tegen aanspraken (daaronder ook begrepen 
aanspraken van de vennootschap) wegens een 
handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie 
of van een andere functie die zij op verzoek van de 
vennootschap vervullen of hebben vervuld; 

 b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd 
zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen 
of nalaten; 

 c. de redelijke kosten van het optreden in andere 
rechtsgedingen waarin zij als lid van het bestuur of als 
voormalig lid van het bestuur zijn betrokken met 
uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk 
een eigen vordering geldend maken. 

16.9 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de 
bestuurders en aan voormalige bestuurders vergoed: 

 a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging 
tegen aanspraken (daaronder ook begrepen 
aanspraken van de vennootschap) wegens een 
handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie 
of van een andere functie die zij op verzoek van de 
vennootschap vervullen of hebben vervuld; 

 b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd 
zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen 
of nalaten; 

 c. de redelijke kosten van het optreden in andere 
rechtsgedingen waarin zij als lid van het bestuur of als 
voormalig lid van het bestuur zijn betrokken met 
uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk 
een eigen vordering geldend maken. 

 

16.10 Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als 
in artikel 16.9 bedoeld indien en voor zover (i) door de 
Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het 
handelen of nalaten van de betrokkene kan worden 
gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig 
verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de 

16.10 Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als 
in artikel 16.9 bedoeld indien en voor zover (i) door de 
Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het 
handelen of nalaten van de betrokkene kan worden 
gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig 
verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de 
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gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het 
vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een 
verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit 
vermogensverlies heeft uitbetaald. Indien en voor zover door 
de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de 
betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als 
hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de vennootschap 
vergoede bedragen terstond terug te betalen. De 
vennootschap kan van de betrokkene adequate zekerheid 
verlangen voor deze terugbetalingsverplichting. De 
vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen 
verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. Het bestuur 
kan al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven 
aan het vorenstaande. 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het 
vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een 
verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit 
vermogensverlies heeft uitbetaald. Indien en voor zover door 
de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de 
betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als 
hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de vennootschap 
vergoede bedragen terstond terug te betalen. De 
vennootschap kan van de betrokkene adequate zekerheid 
verlangen voor deze terugbetalingsverplichting. De 
vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen 
verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. Het bestuur 
kan al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven 
aan het vorenstaande. 

Zittingstermijn. Aftreden en ontslag. 
Artikel 17. 

Zittingstermijn. Aftreden en ontslag. 
Artikel 17. 

 

17.1 Een bestuurder treedt uiterlijk af na de eerste jaarlijkse 
algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren 
na zijn benoeming zijn verlopen. De bestuurders treden 
periodiek af volgens een door het bestuur vast te stellen 
rooster. Een overeenkomstig dit lid aftredend bestuurder kan 
worden herbenoemd. 

17.1 Een bestuurder treedt uiterlijk af na de eerste jaarlijkse 
algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren 
na zijn benoeming zijn verlopen. De bestuurders treden 
periodiek af volgens een door het bestuur vast te stellen 
rooster. Een overeenkomstig dit lid aftredend bestuurder kan 
worden herbenoemd. 

 

17.2 De bevoegdheid tot schorsing en ontslag van bestuurders 
komt toe aan de algemene vergadering. Uitvoerend 
bestuurders kunnen eveneens worden geschorst door het 
bestuur. 

17.2 De bevoegdheid tot schorsing en ontslag van bestuurders 
komt toe aan de algemene vergadering. Uitvoerend 
bestuurders kunnen eveneens worden geschorst door het 
bestuur. 
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17.3 Indien een bestuurder is geschorst, besluit de algemene 
vergadering, dan wel het bestuur indien het bestuur tot 
schorsing heeft besloten, binnen drie maanden na ingang 
van de schorsing hetzij tot ontslag van de desbetreffende 
bestuurder, hetzij tot opheffing of handhaving van de 
schorsing. In het geval de algemene vergadering of het 
bestuur daaromtrent niet tijdig besluit, vervalt de schorsing. 
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts 
eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten 
hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande 
op de dag waarop de algemene vergadering dan wel het 
bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de 
algemene vergadering dan wel het bestuur niet binnen de 
voor handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing 
van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. 

 Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld 
zich in de algemene vergadering dan wel tijdens een 
vergadering van het bestuur te verantwoorden en zich 
daarbij door een raadsman te doen bijstaan. 

17.3 Indien een bestuurder is geschorst, besluit de algemene 
vergadering, dan wel het bestuur indien het bestuur tot 
schorsing heeft besloten, binnen drie maanden na ingang 
van de schorsing hetzij tot ontslag van de desbetreffende 
bestuurder, hetzij tot opheffing of handhaving van de 
schorsing. In het geval de algemene vergadering of het 
bestuur daaromtrent niet tijdig besluit, vervalt de schorsing. 
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts 
eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten 
hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande 
op de dag waarop de algemene vergadering dan wel het 
bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de 
algemene vergadering dan wel het bestuur niet binnen de 
voor handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing 
van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. 

 Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld 
zich in de algemene vergadering dan wel tijdens een 
vergadering van het bestuur te verantwoorden en zich 
daarbij door een raadsman te doen bijstaan. 

 

Chief executive officer. Bestuursvoorzitter. 
Artikel 18. 

Chief executive officer. Bestuursvoorzitter. 
Artikel 18. 

 

18.1 Het bestuur benoemt een uitvoerend bestuurder als chief 
executive officer voor zolang als het Bestuur zal bepalen. 
Daarnaast mag het bestuur andere titels verlenen aan een 
uitvoerend bestuurder. 

18.1 Het bestuur benoemt een uitvoerend bestuurder als chief 
executive officer voor zolang als het Bestuur zal bepalen. 
Daarnaast mag het bestuur andere titels verlenen aan een 
uitvoerend bestuurder. 

 

18.2 Het bestuur benoemt een niet-uitvoerend bestuurder als 
voorzitter van het bestuur voor zolang als het bestuur zal 

18.2 Het bestuur benoemt een niet-uitvoerend bestuurder als 
voorzitter van het bestuur voor zolang als het bestuur zal 
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bepalen. bepalen. 
18.3 Het bestuur kan een of meer van de niet-uitvoerend 

bestuurders tot vice-voorzitter van het bestuur benoemen 
voor zolang als het bestuur zal bepalen. Aan een vice-
voorzitter komen met betrekking tot de in deze statuten aan 
de bestuursvoorzitter opgedragen taken in geval van diens 
afwezigheid of weigering zodanige bevoegdheden toe als 
het bestuur zal bepalen. 

18.3 Het bestuur kan een of meer van de niet-uitvoerend 
bestuurders tot vice-voorzitter van het bestuur benoemen 
voor zolang als het bestuur zal bepalen. Aan een vice-
voorzitter komen met betrekking tot de in deze statuten aan 
de bestuursvoorzitter opgedragen taken in geval van diens 
afwezigheid of weigering zodanige bevoegdheden toe als 
het bestuur zal bepalen. 

 

18.4 Ingeval geen bestuursvoorzitter is benoemd of in geval van 
afwezigheid of weigering van de bestuursvoorzitter, wordt 
het voorzitterschap van de vergadering van het bestuur 
waargenomen door een vice-voorzitter of in het geval van 
diens afwezigheid of weigering door een daartoe door de 
vergadering aangewezen lid van het bestuur of andere 
aanwezige persoon. 

18.4 Ingeval geen bestuursvoorzitter is benoemd of in geval van 
afwezigheid of weigering van de bestuursvoorzitter, wordt 
het voorzitterschap van de vergadering van het bestuur 
waargenomen door een vice-voorzitter of in het geval van 
diens afwezigheid of weigering door een daartoe door de 
vergadering aangewezen lid van het bestuur of andere 
aanwezige persoon. 

 

Vergaderingen. 
Artikel 19. 

Vergaderingen. 
Artikel 19. 

 

19.1 Vergaderingen van het bestuur kunnen te allen tijde worden 
bijeengeroepen, hetzij door een of meer leden van het 
bestuur, hetzij in zijn of hun opdracht door de secretaris. 

19.1 Vergaderingen van het bestuur kunnen te allen tijde worden 
bijeengeroepen, hetzij door een of meer leden van het 
bestuur, hetzij in zijn of hun opdracht door de secretaris. 

 

19.2 De secretaris is bevoegd de vergaderingen van het bestuur 
bij te wonen. Het bestuur is tevens bevoegd anderen tot een 
vergadering toe te laten. 

19.2 De secretaris is bevoegd de vergaderingen van het bestuur 
bij te wonen. Het bestuur is tevens bevoegd anderen tot een 
vergadering toe te laten. 

 

19.3 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct 
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met 
het belang van de vennootschap of de met haar verbonden 

19.3 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct 
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met 
het belang van de vennootschap of de met haar verbonden 

 



 

 27 

onderneming. Indien alle leden van het bestuur een 
tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door 
de algemene vergadering. 

onderneming. Indien alle leden van het bestuur een 
tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door 
de algemene vergadering. 

19.4 De notulen van de vergaderingen van het bestuur zullen 
worden gehouden door de secretaris. De notulen worden in 
desbetreffende of daarop volgende vergadering vastgesteld 
door het bestuur. 

 Van ieder besluit van het bestuur genomen buiten 
vergadering maakt de secretaris aantekening, welke 
aantekening wordt ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris. 

19.4 De notulen van de vergaderingen van het bestuur zullen 
worden gehouden door de secretaris. De notulen worden in 
desbetreffende of daarop volgende vergadering vastgesteld 
door het bestuur. 

 Van ieder besluit van het bestuur genomen buiten 
vergadering maakt de secretaris aantekening, welke 
aantekening wordt ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris. 

 

Bevoegdheden, taakverdeling, beperkingen. 
Artikel 20. 

Bevoegdheden, taakverdeling, beperkingen. 
Artikel 20. 

 

20.1 Met inachtneming van de taakverdeling als bedoeld in lid 2 
van dit artikel, is het bestuur belast met het besturen van de 
vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de 
wet alle bevoegdheden welke bij deze statuten niet aan 
anderen zijn toegekend. 

20.1 Met inachtneming van de taakverdeling als bedoeld in lid 2 
van dit artikel, is het bestuur belast met het besturen van de 
vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de 
wet alle bevoegdheden welke bij deze statuten niet aan 
anderen zijn toegekend. 

 

20.2 Het bestuur kan bij reglement als bedoeld in artikel 23.1, zijn 
taken onderling verdelen, mits het dagelijks bestuur van de 
vennootschap zal berusten bij de uitvoerend bestuurders en 
mits de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening 
van de bestuurders niet wordt ontnomen aan de niet-
uitvoerend bestuurders. 

20.2 Het bestuur kan bij reglement als bedoeld in artikel 23.1, zijn 
taken onderling verdelen, mits het dagelijks bestuur van de 
vennootschap zal berusten bij de uitvoerend bestuurders en 
mits de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening 
van de bestuurders niet wordt ontnomen aan de niet-
uitvoerend bestuurders. 

 

20.3 De uitvoerend bestuurders kunnen rechtsgeldig besluiten 
omtrent zaken die behoren tot hun taak als bedoeld in 20.1 
respectievelijk 20.2. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen 

20.3 De uitvoerend bestuurders kunnen rechtsgeldig besluiten 
omtrent zaken die behoren tot hun taak als bedoeld in 20.1 
respectievelijk 20.2. De niet-uitvoerende bestuurders kunnen 
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eveneens rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken die 
behoren tot hun taak als bedoeld in artikel 20.1 
respectievelijk 20.2. 

eveneens rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken die 
behoren tot hun taak als bedoeld in artikel 20.1 
respectievelijk 20.2. 

20.4 Het bestuur kan zodanige commissies instellen die hij nodig 
acht, bestaande uit een of meer van zijn leden of uit andere 
personen. 

20.4 Het bestuur kan zodanige commissies instellen die hij nodig 
acht, bestaande uit een of meer van zijn leden of uit andere 
personen. 

 

20.5 De uitvoerend bestuurders verschaffen tijdig aan de niet-
uitvoerend bestuurders alle informatie die noodzakelijk is 
voor de uitvoering van hun taak. 

20.5 De uitvoerend bestuurders verschaffen tijdig aan de niet-
uitvoerend bestuurders alle informatie die noodzakelijk is 
voor de uitvoering van hun taak. 

 

20.6 Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene 
vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke 
verandering van de identiteit of het karakter van de 
vennootschap of de onderneming. Hieronder vallen in ieder 
geval: 

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

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

 c. het nemen of afstoten van een deelneming in het 
kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten 
minste een derde van het bedrag van de activa 

20.6 Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene 
vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke 
verandering van de identiteit of het karakter van de 
vennootschap of de onderneming. Hieronder vallen in ieder 
geval: 

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

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

 c. het nemen of afstoten van een deelneming in het 
kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten 
minste een derde van het bedrag van de activa 
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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. 

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. 

20.7 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer 
bestuurders blijven de bevoegdheden van het bestuur intact, 
met dien verstande dat: 

 (i) de niet-uitvoerend bestuurders tijdelijk mogen 
voorzien in de vacante positie voor een periode tot de 
eerstvolgende algemene vergadering of in geval van 
belet, tot de betreffende bestuurder niet langer belet 
is; 

 (ii) in geval van belet of ontstentenis van alle leden van 
het bestuur, de secretaris tijdelijk verantwoordelijk is 
voor het bestuur van de vennootschap tot de 
vacatures zijn vervuld.  

 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het 
bestuur, zal de secretaris zo snel mogelijk de nodige 
maatregelen nemen ten einde te voorzien in een permanente 
oplossing. 

20.7 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer 
bestuurders blijven de bevoegdheden van het bestuur intact, 
met dien verstande dat: 

 (i) de niet-uitvoerend bestuurders tijdelijk mogen 
voorzien in de vacante positie voor een periode tot de 
eerstvolgende algemene vergadering of in geval van 
belet, tot de betreffende bestuurder niet langer belet 
is; 

 (ii) in geval van belet of ontstentenis van alle leden van 
het bestuur, de secretaris tijdelijk verantwoordelijk is 
voor het bestuur van de vennootschap tot de 
vacatures zijn vervuld.  

 In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het 
bestuur, zal de secretaris zo snel mogelijk de nodige 
maatregelen nemen ten einde te voorzien in een permanente 
oplossing. 

 

Vertegenwoordiging. 
Artikel 21. 

Vertegenwoordiging. 
Artikel 21. 

 

21.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. 21.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.  
21.2 De vennootschap wordt voorts vertegenwoordigd door iedere 

uitvoerend bestuurder. 
 Het bestuur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijn 

21.2 De vennootschap wordt voorts vertegenwoordigd door iedere 
uitvoerend bestuurder. 

 Het bestuur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijn 
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verantwoordelijkheid, de vennootschap door een of meer 
gevolmachtigden te doen vertegenwoordigen. Aan deze 
gevolmachtigden zullen zodanige bevoegdheden toekomen 
als hun bij of na hun benoeming in overeenstemming met 
deze statuten door het bestuur zullen worden toegekend. 

verantwoordelijkheid, de vennootschap door een of meer 
gevolmachtigden te doen vertegenwoordigen. Aan deze 
gevolmachtigden zullen zodanige bevoegdheden toekomen 
als hun bij of na hun benoeming in overeenstemming met 
deze statuten door het bestuur zullen worden toegekend. 

Secretaris. 
Artikel 22. 

Secretaris. 
Artikel 22. 

 

22.1 Het bestuur benoemt buiten zijn leden een secretaris. 22.1 Het bestuur benoemt buiten zijn leden een secretaris.  
22.2 Aan een secretaris komen zodanige bevoegdheden toe als 

hem op grond van deze statuten zijn verleend en zoals hem 
met inachtneming van deze statuten door het bestuur 
worden toegekend bij of na zijn benoeming. 

22.2 Aan een secretaris komen zodanige bevoegdheden toe als 
hem op grond van deze statuten zijn verleend en zoals hem 
met inachtneming van deze statuten door het bestuur 
worden toegekend bij of na zijn benoeming. 

 

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

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

 

Reglementen. 
Artikel 23. 

Reglementen. 
Artikel 23. 

 

23.1 Het bestuur zal, met inachtneming van deze statuten, een of 
meer reglementen opstellen met regels over zijn 
functioneren, zijn besluitvorming, de samenstelling, de taak 
en werkwijze van commissies en andere aangelegenheden 
die het bestuur, de chief executive officer, de uitvoerend 
bestuurders, de niet-uitvoerend bestuurders en de door het 
bestuur ingestelde commissies betreffen. 

23.1 Het bestuur zal, met inachtneming van deze statuten, een of 
meer reglementen opstellen met regels over zijn 
functioneren, zijn besluitvorming, de samenstelling, de taak 
en werkwijze van commissies en andere aangelegenheden 
die het bestuur, de chief executive officer, de uitvoerend 
bestuurders, de niet-uitvoerend bestuurders en de door het 
bestuur ingestelde commissies betreffen. 

 

23.2 Reglementen betreffende de gang van zaken bij algemene 
vergaderingen worden op de website van de vennootschap 
geplaatst. 

23.2 Reglementen betreffende de gang van zaken bij algemene 
vergaderingen worden op de website van de vennootschap 
geplaatst. 

 

Boekjaar jaarrekening.  Boekjaar jaarrekening.   
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Artikel 24. Artikel 24. 
24.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het 

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

kalenderjaar. 
 

24.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, 
maakt het bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op en 
legt zij deze stukken ten kantore van de vennootschap ter 
inzage voor de aandeelhouders en voor die personen die 
daar krachtens de wet recht op hebben. 

 Afschriften daarvan zijn voor hen om niet verkrijgbaar. 

24.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, 
maakt het bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op en 
legt zij deze stukken ten kantore van de vennootschap ter 
inzage voor de aandeelhouders en voor die personen die 
daar krachtens de wet recht op hebben. 

 Afschriften daarvan zijn voor hen om niet verkrijgbaar. 

 

24.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; 
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan 
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

24.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; 
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan 
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

 

Accountant. 
Artikel 25. 

Accountant. 
Artikel 25. 

 

25.1 De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld 
in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht 
om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te 
onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van 
artikel 2:393. 

25.1 De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld 
in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht 
om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te 
onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van 
artikel 2:393. 

 

25.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene 
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is 
het bestuur bevoegd. De aan de accountant verleende 
opdracht kan slechts om gegronde redenen worden 
ingetrokken. 

25.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene 
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is 
het bestuur bevoegd. De aan de accountant verleende 
opdracht kan slechts om gegronde redenen worden 
ingetrokken. 

 

26.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit het 
bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een 
verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. 

26.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit het 
bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een 
verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. 
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Winst. 
Artikel 27. 

Winst. 
Artikel 27. 

 

27.1 Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst op 
elk preferent aandeel uitgekeerd het hierna te noemen 
percentage van het verplicht op het aandeel gestorte bedrag 
per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering 
geschiedt. Het in de vorige zin bedoelde percentage is gelijk 
aan het gemiddelde van de door de Europese Centrale Bank 
nader vastgestelde EURIBOR-percentages voor 
kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden - 
gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze percentages 
gelden - gedurende het boekjaar waarover de uitkering 
geschiedt, te vermeerderen met vier procentpunt (4%). 

 Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde 
uitkering plaatsvindt, het verplicht op een preferent aandeel 
gestorte bedrag is verlaagd of ingevolge een besluit tot 
verdere storting is verhoogd, zal de uitkering op dat aandeel 
worden verlaagd respectievelijk worden verhoogd met een 
bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het 
bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend 
vanaf het tijdstip waarop de verlaging tot stand is gekomen, 
respectievelijk de verdere storting verplicht is geworden. 
Indien in de loop van een boekjaar uitgifte van een preferent 
aandeel heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het 
dividend op dat aandeel naar rato tot de dag van uitgifte 
worden verminderd, waarbij een gedeelte van een maand 
voor een volle maand zal worden gerekend. 

27.1 Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst op 
elk preferent aandeel uitgekeerd het hierna te noemen 
percentage van het verplicht op het aandeel gestorte bedrag 
per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering 
geschiedt. Het in de vorige zin bedoelde percentage is gelijk 
aan het gemiddelde van de door de Europese Centrale Bank 
nader vastgestelde EURIBOR-percentages voor 
kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden - 
gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze percentages 
gelden - gedurende het boekjaar waarover de uitkering 
geschiedt, te vermeerderen met vier procentpunt (4%). 

 Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde 
uitkering plaatsvindt, het verplicht op een preferent aandeel 
gestorte bedrag is verlaagd of ingevolge een besluit tot 
verdere storting is verhoogd, zal de uitkering op dat aandeel 
worden verlaagd respectievelijk worden verhoogd met een 
bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het 
bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend 
vanaf het tijdstip waarop de verlaging tot stand is gekomen, 
respectievelijk de verdere storting verplicht is geworden. 
Indien in de loop van een boekjaar uitgifte van een preferent 
aandeel heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het 
dividend op dat aandeel naar rato tot de dag van uitgifte 
worden verminderd, waarbij een gedeelte van een maand 
voor een volle maand zal worden gerekend. 

Voorgesteld wordt de leden 1 tot en 
met 3 van artikel 27 te schrappen 
omdat het maatschappelijk kapitaal 
van UNIT4 N.V. als gevolg van deze 
statutenwijziging niet langer zal 
bestaan uit preferente aandelen. 
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27.2 Indien de winst wordt vastgesteld over een boekjaar, waarin 
een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn 
ingetrokken, hebben degenen die ten tijde van de intrekking 
houder van die preferente aandelen waren een 
onvervreemdbaar recht op uitkering van winst, als hierna 
omschreven. De winst die aan een persoon als bedoeld in 
de vorige zin wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van 
de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in artikel 
27.1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de 
winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de 
hiervoor bedoelde preferente aandelen met het daarop ten 
tijde van de intrekking gestorte bedrag. Met betrekking tot 
het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt, als 
bedoeld in artikel 2:122 van het Burgerlijk Wetboek. 

27.2 Indien de winst wordt vastgesteld over een boekjaar, waarin 
een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn 
ingetrokken, hebben degenen die ten tijde van de intrekking 
houder van die preferente aandelen waren een 
onvervreemdbaar recht op uitkering van winst, als hierna 
omschreven. De winst die aan een persoon als bedoeld in 
de vorige zin wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van 
de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in artikel 
27.1 recht zou hebben, indien hij ten tijde van de 
winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de 
hiervoor bedoelde preferente aandelen met het daarop ten 
tijde van de intrekking gestorte bedrag. Met betrekking tot 
het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt, als 
bedoeld in artikel 2:122 van het Burgerlijk Wetboek. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij lid 1 van artikel 27.  

27.3 Indien de in een boekjaar behaalde winst niet toereikend is 
om het in artikel 27.1 en 27.2 bedoelde percentage op de 
preferente aandelen uit te keren, kan het bestuur besluiten 
dat het tekort wordt uitgekeerd ten laste van de uitkeerbare 
reserves van de vennootschap. Indien het in artikel 27.1 en 
27.2 bedoelde percentage met betrekking tot een bepaald 
boekjaar niet kan worden uitgekeerd, vindt het bepaalde in 
artikel 27.4 en 27.7 met betrekking tot volgende boekjaren 
eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. Op de 
preferente aandelen geschieden geen andere uitkeringen 
dan vermeld in artikel 27.1, 27.2 en dit artikel 27.3. 

27.3 Indien de in een boekjaar behaalde winst niet toereikend is 
om het in artikel 27.1 en 27.2 bedoelde percentage op de 
preferente aandelen uit te keren, kan het bestuur besluiten 
dat het tekort wordt uitgekeerd ten laste van de uitkeerbare 
reserves van de vennootschap. Indien het in artikel 27.1 en 
27.2 bedoelde percentage met betrekking tot een bepaald 
boekjaar niet kan worden uitgekeerd, vindt het bepaalde in 
artikel 27.4 en 27.7 met betrekking tot volgende boekjaren 
eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. Op de 
preferente aandelen geschieden geen andere uitkeringen 
dan vermeld in artikel 27.1, 27.2 en dit artikel 27.3. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij lid 1 van artikel 27. 

27.4 Het bestuur is bevoegd de na toepassing van de artikel 27.1 
tot en met 27.3 resterende winst geheel of gedeeltelijk te 

27.41 Het bestuur is bevoegd de na toepassing van de artikel 27.1 
tot en met 27.3 resterende winst geheel of gedeeltelijk te 

De voorgestelde wijzigingen vloeien 
voort uit het schrappen van de leden 
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reserveren. Een voor uitkering bestemd gedeelte van de 
winst staat ter vrije beschikking van de algemene 
vergadering. 

reserveren. Een voor uitkering bestemd gedeelte van de 
winst staat ter vrije beschikking van de algemene 
vergadering. 

1 tot en met 3 van artikel 27.  

27.5 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere 
gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts 
uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is 
dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, 
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de 
statuten moeten worden aangehouden. 

27.52 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere 
gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts 
uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is 
dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, 
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de 
statuten moeten worden aangehouden. 

Vernummering als gevolg van het 
vervallen van de leden 1 tot en met 3 
van artikel 27. 

27.6 Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de 
jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

27.63 Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de 
jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 

Vernummering als gevolg van het 
vervallen van de leden 1 tot en met 3 
van artikel 27. 

27.7 Het bestuur is, bij uitsluiting van de algemene vergadering, 
bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing van enige 
reserve te besluiten. 

27.74 Het bestuur is, bij uitsluiting van de algemene vergadering, 
bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing van enige 
reserve te besluiten. 

Vernummering als gevolg van het 
vervallen van de leden 1 tot en met 3 
van artikel 27. 

Uitkeringen. 
Artikel 28. 

Uitkeringen. 
Artikel 28. 

 

28.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld 
op een door de het bestuur te bepalen wijze en datum mits 
binnen vier weken na vaststelling. De vennootschap kondigt 
iedere uitkering op gewone aandelen aan overeenkomstig 
artikel 30.3. 

28.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld 
op een door de het bestuur te bepalen wijze en datum mits 
binnen vier weken na vaststelling. De vennootschap kondigt 
iedere uitkering op gewone aandelen aan overeenkomstig 
artikel 30.3. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2.  

28.2 De vordering tot een uitkering op aandelen vervalt door een 
tijdsverloop van vijf jaren en één (1) dag. 

28.2 De vordering tot een uitkering op aandelen vervalt door een 
tijdsverloop van vijf jaren en één (1) dag. 

 

28.3 Indien het bestuur dat bepaalt, wordt een interimdividend 
uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek. Een interim-dividend kan 

28.3 Indien het bestuur dat bepaalt, wordt een interimdividend 
uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek. Een interim-dividend kan 

Wijziging wordt voorgesteld omdat 
het maatschappelijk kapitaal van 
UNIT4 N.V. nog maar uit één (1) 
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ook uitsluitend op een bepaalde soort aandelen 
plaatsvinden. 

ook uitsluitend op een bepaalde soort aandelen 
plaatsvinden. 

soort aandelen zal bestaan na 
statutenwijziging.  

28.4 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op 
aandelen bestemd bedrag tellen de door de vennootschap 
gehouden aandelen in haar kapitaal niet mee. 

28.4 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op 
aandelen bestemd bedrag tellen de door de vennootschap 
gehouden aandelen in haar kapitaal niet mee. 

 

28.5. Ingeval van intrekking met terugbetaling van preferente 
aandelen als bedoeld in artikel 27.2 wordt op de dag van 
terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken 
preferente aandelen, welke uitkering wordt berekend in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 27.1 en wel 
over de periode waarover nog niet eerder een uitkering als 
bedoeld in artikel 27.1 eerste zin is gedaan tot aan de dag 
van terugbetaling, een en ander mits is voldaan aan de 
vereisten als opgenomen in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek. 

28.5. Ingeval van intrekking met terugbetaling van preferente 
aandelen als bedoeld in artikel 27.2 wordt op de dag van 
terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken 
preferente aandelen, welke uitkering wordt berekend in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 27.1 en wel 
over de periode waarover nog niet eerder een uitkering als 
bedoeld in artikel 27.1 eerste zin is gedaan tot aan de dag 
van terugbetaling, een en ander mits is voldaan aan de 
vereisten als opgenomen in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 2.  

Algemene vergaderingen. 
Artikel 29. 

Algemene vergaderingen. 
Artikel 29. 

 

29.1 Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar de algemene vergadering van aandeelhouders 
gehouden. Deze termijn kan op grond van bijzondere 
omstandigheden door de algemene vergadering met ten 
hoogste zes maanden worden verlengd. 

29.1 Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar de algemene vergadering van aandeelhouders 
gehouden. Deze termijn kan op grond van bijzondere 
omstandigheden door de algemene vergadering met ten 
hoogste zes maanden worden verlengd. 

 

29.2 In deze vergadering worden in elk geval de volgende punten 
aan de orde gesteld: 

 a. het jaarverslag; 
 b. de vaststelling van de jaarrekening; 
 c. het reserverings- en dividendbeleid; 
 d. het voorstel tot uitkering van dividend; 

29.2 In deze vergadering worden in elk geval de volgende punten 
aan de orde gesteld: 

 a. het jaarverslag; 
 b. de vaststelling van de jaarrekening; 
 c. het reserverings- en dividendbeleid; 
 d. het voorstel tot uitkering van dividend; 
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 e. goedkeuring van het gevoerde beleid en décharge van 
het bestuur; 

 f. voorziening in eventuele vacatures; 
 g. andere onderwerpen door het bestuur op grond van 

artikel 29.4 aangekondigd, zoals de aanwijzing van 
een orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen of de 
machtiging van het bestuur tot verkrijging van eigen 
aandelen of certificaten daarvan door de 
vennootschap, bedoeld in de artikelen 5 en 8 van de 
statuten. 

 e. goedkeuring van het gevoerde beleid en décharge van 
het bestuur; 

 f. voorziening in eventuele vacatures; 
 g. andere onderwerpen door het bestuur op grond van 

artikel 29.4 aangekondigd, zoals de aanwijzing van 
een orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen of de 
machtiging van het bestuur tot verkrijging van eigen 
aandelen of certificaten daarvan door de 
vennootschap, bedoeld in de artikelen 5 en 8 van de 
statuten. 

29.3 Buitengewone algemene vergaderingen worden 
bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, 
indien de wet dat voorschrijft of zodra een of meer houders 
van aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende 
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit 
onder mededeling van de te behandelen onderwerpen het 
bestuur verzoeken. Indien geen van de bestuurders in dat 
geval een algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat 
die vergadering binnen zes weken na het verzoek wordt 
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de 
bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het 
daaromtrent in de wet en de statuten bepaalde. 

29.3 Buitengewone algemene vergaderingen worden 
bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, 
indien de wet dat voorschrijft of zodra een of meer houders 
van aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende 
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit 
onder mededeling van de te behandelen onderwerpen het 
bestuur verzoeken. Indien geen van de bestuurders in dat 
geval een algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat 
die vergadering binnen zes weken na het verzoek wordt 
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de 
bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het 
daaromtrent in de wet en de statuten bepaalde. 

 

29.4 Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk 
ten minste een honderdste gedeelte (1 %) van het 
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de 
aandelen ten minste een waarde vertegenwoordigen van 
vijftig miljoen euro (€ 50.000.0000,--) hebben het recht 

29.4 Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk 
ten minste een honderdste gedeelte (1 %) van het 
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de 
aandelen ten minste een waarde vertegenwoordigen van 
vijftig miljoen euro (€ 50.000.0000,--) hebben het recht 
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schriftelijk te verzoeken onderwerpen op de agenda van de 
algemene vergadering te plaatsen. Het bestuur zal een 
dergelijk onderwerp op de agenda plaatsen en in de 
oproeping aankondigen, mits zij het met redenen omklede 
verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de 
zestigste dag voor die van de vergadering door de 
vennootschap heeft ontvangen. 

 Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan 
indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd. 

schriftelijk te verzoeken onderwerpen op de agenda van de 
algemene vergadering te plaatsen. Het bestuur zal een 
dergelijk onderwerp op de agenda plaatsen en in de 
oproeping aankondigen, mits zij het met redenen omklede 
verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de 
zestigste dag voor die van de vergadering door de 
vennootschap heeft ontvangen. 

 Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan 
indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd. 

Plaats. Oproeping. 
Artikel 30. 

Plaats. Oproeping. 
Artikel 30. 

 

30.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden 
gehouden te Sliedrecht, Rotterdam, Utrecht, Schiphol, 
Veenendaal of Amsterdam. 

30.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden 
gehouden te Sliedrecht, Rotterdam, Utrecht, Schiphol, 
Veenendaal of Amsterdam. 

 

30.2 De oproeping gaat uit van het bestuur of van diegenen die 
daartoe krachtens de wet of deze statuten de bevoegdheid 
bezitten. 

30.2 De oproeping gaat uit van het bestuur of van diegenen die 
daartoe krachtens de wet of deze statuten de bevoegdheid 
bezitten. 

 

30.3 Behoudens het bepaalde in de tweede zin van artikel 2:111 
lid 1 Burgerlijk Wetboek, geschiedt de oproeping niet later 
dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de 
vergadering. Was de termijn korter of heeft de oproeping niet 
plaats gehad, dan kunnen geen wettelijke besluiten worden 
genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, 
waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. 

 De oproeping geschiedt op grond van het bepaalde in artikel 
2:113 lid 6 Burgerlijk Wetboek door een langs elektronische 
weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de 

30.3 Behoudens het bepaalde in de tweede zin van artikel 2:111 
lid 1 Burgerlijk Wetboek, geschiedt de oproeping niet later 
dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de 
vergadering. Was de termijn korter of heeft de oproeping niet 
plaats gehad, dan kunnen geen wettelijke besluiten worden 
genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, 
waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. 

 De oproeping geschiedt op grond van het bepaalde in artikel 
2:113 lid 6 Burgerlijk Wetboek door een langs elektronische 
weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de 
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algemene vergadering rechtstreeks en permanent 
toegankelijk is. Bovendien worden de houders van aandelen 
op naam opgeroepen bij brief aan het door hen opgegeven 
adres. Indien de houder van aandelen op naam hiermee 
instemt, kan de oproeping geschieden door een langs 
elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het door hen opgegeven adres. 

algemene vergadering rechtstreeks en permanent 
toegankelijk is. Bovendien worden de houders van aandelen 
op naam opgeroepen bij brief aan het door hen opgegeven 
adres. Indien de houder van aandelen op naam hiermee 
instemt, kan de oproeping geschieden door een langs 
elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het door hen opgegeven adres. 

30.4 Bij de oproeping worden vermeld: 
 a. de te behandelen onderwerpen; 
 b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; 
 c. de procedure voor de deelname aan de algemene 

vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde; 
 d. de procedure voor deelname aan de algemene 

vergadering alsmede het adres van de website van de 
vennootschap, als bedoeld in artikel 5:25ka van de 
Wet op het financieel toezicht. 

30.4 Bij de oproeping worden vermeld: 
 a. de te behandelen onderwerpen; 
 b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; 
 c. de procedure voor de deelname aan de algemene 

vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde; 
 d. de procedure voor deelname aan de algemene 

vergadering alsmede het adres van de website van de 
vennootschap, als bedoeld in artikel 5:25ka van de 
Wet op het financieel toezicht. 

 

30.5 De oproeping vermeldt bovendien de plaats en dag van 
deponering, dan wel de registratiedatum, bedoeld in artikel 
31.4. 

30.5 De oproeping vermeldt bovendien de plaats en dag van 
deponering, dan wel de registratiedatum, bedoeld in artikel 
31.4. 

 

30.6 De accountant bedoeld in artikel 25 wordt uitgenodigd een 
aandeelhoudersvergadering waarin de accountantsverklaring 
met betrekking tot de jaarrekening aan de orde komt, bij te 
wonen. Hem kunnen daarover vragen worden gesteld en hij 
is bevoegd in die vergadering het woord te voeren. 

30.6 De accountant bedoeld in artikel 25 wordt uitgenodigd een 
aandeelhoudersvergadering waarin de accountantsverklaring 
met betrekking tot de jaarrekening aan de orde komt, bij te 
wonen. Hem kunnen daarover vragen worden gesteld en hij 
is bevoegd in die vergadering het woord te voeren. 

 

30.7 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot 
kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van 
de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. 

30.7 De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot 
kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van 
de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. 
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 Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of 
kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping 
een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde 
statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de 
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is 
opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering 
waarin het voorstel wordt behandeld, voor iedere 
vergadergerechtigde ter inzage gelegd ten kantore van de 
vennootschap en op zodanige plaatsen waaronder in ieder 
geval een plaats te Amsterdam, als bij de oproeping zal 
worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde 
plaatsen voor vergadergerechtigde kosteloos verkrijgbaar. 

 Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of 
kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping 
een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde 
statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de 
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is 
opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering 
waarin het voorstel wordt behandeld, voor iedere 
vergadergerechtigde ter inzage gelegd ten kantore van de 
vennootschap en op zodanige plaatsen waaronder in ieder 
geval een plaats te Amsterdam, als bij de oproeping zal 
worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde 
plaatsen voor vergadergerechtigde kosteloos verkrijgbaar. 

30.8 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de 
algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen 
geschieden door opneming, hetzij in de oproeping tot een 
algemene vergadering, hetzij in een stuk dat ter 
kennisneming ten kantore van de vennootschap, alsmede op 
een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de 
oproeping melding wordt gemaakt. Vergadergerechtigden 
kunnen van een zodanig stuk alsdan kosteloos een afschrift 
verkrijgen. 

30.8 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de 
algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen 
geschieden door opneming, hetzij in de oproeping tot een 
algemene vergadering, hetzij in een stuk dat ter 
kennisneming ten kantore van de vennootschap, alsmede op 
een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de 
oproeping melding wordt gemaakt. Vergadergerechtigden 
kunnen van een zodanig stuk alsdan kosteloos een afschrift 
verkrijgen. 

 

Toelating tot de algemene vergadering. 
Artikel 31. 

Toelating tot de algemene vergadering. 
Artikel 31. 

 

31.1 Aandeelhouders kunnen zich in de algemene vergadering 
door een schriftelijk gevolmachtigde doen 
vertegenwoordigen. 

31.1 Aandeelhouders kunnen zich in de algemene vergadering 
door een schriftelijk gevolmachtigde doen 
vertegenwoordigen. 

 

31.2 Iedere aandeelhouder of stemgerechtigde vruchtgebruiker of 31.2 Iedere aandeelhouder of stemgerechtigde vruchtgebruiker of  
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pandhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te 
wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen, 
doch dit laatste slechts indien hem het stemrecht op de met 
vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen 
toekomt. 

pandhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te 
wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen, 
doch dit laatste slechts indien hem het stemrecht op de met 
vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen 
toekomt. 

31.3 Alvorens tot een algemene vergadering te worden 
toegelaten moet een aandeelhouder, of zijn gevolmachtigde 
een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam 
en, voorzover van toepassing, van het aantal stemmen dat 
door hem kan worden uitgebracht. Indien het een 
gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van 
degene voor wie de gevolmachtigde optreedt. 

31.3 Alvorens tot een algemene vergadering te worden 
toegelaten moet een aandeelhouder, of zijn gevolmachtigde 
een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam 
en, voorzover van toepassing, van het aantal stemmen dat 
door hem kan worden uitgebracht. Indien het een 
gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van 
degene voor wie de gevolmachtigde optreedt. 

 

31.4  Als vergadergerechtigden hebben te gelden, personen die: 
 (i) op een door het bestuur te bepalen tijdstip 

aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde 
zijn, dat tijdstip hierna te noemen: de 
"registratiedatum"; 

 (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur 
aangewezen register (of een of meer delen daarvan), 
hierna te noemen: het "register"; en  

 (iii)  vóór de datum vermeld in de oproeping schriftelijk aan 
de vennootschap kennis hebben gegeven dat zij 
voornemens zijn de algemene vergadering bij te 
wonen,  

 ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder of 
certificaathouder is. De kennisgeving vermeldt de naam en 
het aantal aandelen of certificaten dat de betreffende 

31.4  Als vergadergerechtigden hebben te gelden, personen die: 
 (i) op een door het bestuur te bepalen tijdstip 

aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde 
zijn, dat tijdstip hierna te noemen: de 
"registratiedatum"; 

 (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur 
aangewezen register (of een of meer delen daarvan), 
hierna te noemen: het "register"; en  

 (iii)  vóór de datum vermeld in de oproeping schriftelijk aan 
de vennootschap kennis hebben gegeven dat zij 
voornemens zijn de algemene vergadering bij te 
wonen,  

 ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder of 
certificaathouder is. De kennisgeving vermeldt de naam en 
het aantal aandelen of certificaten dat de betreffende 
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persoon vertegenwoordigt. Het hiervoor onder (iii) bepaalde 
omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens 
voor de schriftelijk gevolmachtigde van een 
vergadergerechtigde. 

persoon vertegenwoordigt. Het hiervoor onder (iii) bepaalde 
omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens 
voor de schriftelijk gevolmachtigde van een 
vergadergerechtigde. 

Leiding van de vergadering. Notulen. 
Artikel 32. 

Leiding van de vergadering. Notulen. 
Artikel 32. 

 

32.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 
voorzitter van het bestuur of bij diens ontstentenis door een 
van de andere niet-uitvoerend bestuurders daartoe door het 
bestuur aangewezen; zijn geen niet-uitvoerend bestuurders 
ter vergadering aanwezig dan staat de vergadering onder 
leiding van een van de uitvoerend bestuurders daartoe door 
het bestuur aangewezen. 

 De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan. 
 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel 

proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen 
gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan 
getekend door de voorzitter en de secretaris van de 
desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 
volgende vergadering. 

 In het laatste geval worden de notulen ten blijke van 
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die 
volgende vergadering getekend. 

32.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 
voorzitter van het bestuur of bij diens ontstentenis door een 
van de andere niet-uitvoerend bestuurders daartoe door het 
bestuur aangewezen; zijn geen niet-uitvoerend bestuurders 
ter vergadering aanwezig dan staat de vergadering onder 
leiding van een van de uitvoerend bestuurders daartoe door 
het bestuur aangewezen. 

 De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan. 
 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel 

proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen 
gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan 
getekend door de voorzitter en de secretaris van de 
desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 
volgende vergadering. 

 In het laatste geval worden de notulen ten blijke van 
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die 
volgende vergadering getekend. 

 

32.2 De voorzitter van de vergadering en het bestuur kan te allen 
tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel 
proces-verbaal, op kosten van de vennootschap. 

32.2 De voorzitter van de vergadering en het bestuur kan te allen 
tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel 
proces-verbaal, op kosten van de vennootschap. 

 

32.3 Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene 32.3 Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene  
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vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de 
uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die 
verband houden met de gang van zaken in de vergadering, 
worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende 
vergadering. 

vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de 
uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die 
verband houden met de gang van zaken in de vergadering, 
worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende 
vergadering. 

32.4 De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd 
derden tot de algemene vergadering toe te laten. 

32.4 De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd 
derden tot de algemene vergadering toe te laten. 

 

32.5 De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast: 
 a. het aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn 

uitgebracht; 
 b. het percentage van het aantal onder a bedoelde 

aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal; 
 c. het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen; 
 d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is 

uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen. 

32.5 De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast: 
 a. het aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn 

uitgebracht; 
 b. het percentage van het aantal onder a bedoelde 

aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal; 
 c. het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen; 
 d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is 

uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen. 

 

Stemrecht. 
Artikel 33. 

Stemrecht. 
Artikel 33. 

 

33.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het 
uitbrengen van één stem. 

33.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het 
uitbrengen van één stem. 

 

33.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet 
uitgebracht aangemerkt. 

33.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet 
uitgebracht aangemerkt. 

 

33.3 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van 
stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk 
een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. 

33.3 Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van 
stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk 
een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. 

 

33.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. 33.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.  
33.5 Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. 33.5 Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.  
Vergadering van houders van gewone aandelen.  Vergadering van houders van gewone aandelen.  Voorgesteld wordt om artikel 34 te 
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Artikel 34. Artikel 34. schrappen omdat het kapitaal van 
UNIT4 N.V. nog maar uit één (1) 
soort aandelen zal bestaan na 
statutenwijziging en 
soortvergaderingen dus niet langer 
nodig zijn. 

34.1 Een vergadering van houders van gewone aandelen wordt 
gehouden indien en voorzover dat door artikel 5.4 of 9.5 
wordt verlangd. 

34.1 Een vergadering van houders van gewone aandelen wordt 
gehouden indien en voorzover dat door artikel 5.4 of 9.5 
wordt verlangd. 

 

34.2 Op een vergadering van houders van gewone aandelen is 
het bepaalde in de artikelen 30 tot en met 33 van 
overeenkomstige toepassing. 

34.2 Op een vergadering van houders van gewone aandelen is 
het bepaalde in de artikelen 30 tot en met 33 van 
overeenkomstige toepassing. 

 

Vergadering van houders van preferente aandelen.  
Artikel 35. 

Vergadering van houders van preferente aandelen.  
Artikel 35. 

Verwezen wordt naar de toelichting 
bij artikel 34. 

35.1 Een vergadering van houders van preferente aandelen zal 
worden bijeengeroepen, zo dikwijls op grond van deze 
statuten een besluit van een zodanige vergadering wordt 
verlangd, het bestuur daartoe besluit, dan wel een of meer 
houders van aandelen van de desbetreffende soort dat 
schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen, aan het bestuur verzoekt/verzoeken. 

35.1 Een vergadering van houders van preferente aandelen zal 
worden bijeengeroepen, zo dikwijls op grond van deze 
statuten een besluit van een zodanige vergadering wordt 
verlangd, het bestuur daartoe besluit, dan wel een of meer 
houders van aandelen van de desbetreffende soort dat 
schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen, aan het bestuur verzoekt/verzoeken. 

 

35.2 De oproeping tot een vergadering van houders van 
preferente aandelen geschiedt bij brief, gericht aan de 
houders van die aandelen vermeld in het register van 
aandeelhouders. De oproeping geschiedt niet later dan op 
de vijftiende dag voor die van de vergadering. De oproeping 
vermeldt de te behandelen onderwerpen. 

35.2 De oproeping tot een vergadering van houders van 
preferente aandelen geschiedt bij brief, gericht aan de 
houders van die aandelen vermeld in het register van 
aandeelhouders. De oproeping geschiedt niet later dan op 
de vijftiende dag voor die van de vergadering. De oproeping 
vermeldt de te behandelen onderwerpen. 
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35.3 Artikel 30.1, 30.6, 30.7, 31.1, 31.2, 32, 33.1 tot en met 33.4 
zijn ten aanzien van vergaderingen van houders van 
preferente aandelen van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat slechts de houders van aandelen van die 
soort toegang tot de vergadering hebben en stemrecht 
toekomt. 

35.3 Artikel 30.1, 30.6, 30.7, 31.1, 31.2, 32, 33.1 tot en met 33.4 
zijn ten aanzien van vergaderingen van houders van 
preferente aandelen van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande dat slechts de houders van aandelen van die 
soort toegang tot de vergadering hebben en stemrecht 
toekomt. 

 

35.4 In een vergadering van houders van preferente aandelen, 
waar het gehele in de vorm van die soort aandelen 
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen met 
algemene stemmen geldige besluiten worden genomen, ook 
indien de voorschriften omtrent de plaats van de 
vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van 
oproeping en het bij de oproeping vermelden van de te 
behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen. 

35.4 In een vergadering van houders van preferente aandelen, 
waar het gehele in de vorm van die soort aandelen 
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen met 
algemene stemmen geldige besluiten worden genomen, ook 
indien de voorschriften omtrent de plaats van de 
vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van 
oproeping en het bij de oproeping vermelden van de te 
behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen. 

 

35.5 Door een vergadering van houders van preferente aandelen 
kunnen alle besluiten, die in een vergadering genomen 
worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een 
dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigde 
aandeelhouders van de desbetreffende soort zich schriftelijk, 
telegrafisch, per telefax of per electronische post ten gunste 
van het voorstel hebben uitgesproken. 

35.5 Door een vergadering van houders van preferente aandelen 
kunnen alle besluiten, die in een vergadering genomen 
worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een 
dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigde 
aandeelhouders van de desbetreffende soort zich schriftelijk, 
telegrafisch, per telefax of per electronische post ten gunste 
van het voorstel hebben uitgesproken. 

 

35.6 In afwijking van het hiervoor in deze statuten bepaalde, 
geschieden alle oproepingen, kennisgevingen en 
mededelingen die uitsluitend voor de houders van preferente 
aandelen zijn bestemd schriftelijk, telegrafisch per telefax of 
per electronische post aan het adres van die 
aandeelhouders zoals vermeld in het register van 

35.6 In afwijking van het hiervoor in deze statuten bepaalde, 
geschieden alle oproepingen, kennisgevingen en 
mededelingen die uitsluitend voor de houders van preferente 
aandelen zijn bestemd schriftelijk, telegrafisch per telefax of 
per electronische post aan het adres van die 
aandeelhouders zoals vermeld in het register van 
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aandeelhouders. aandeelhouders. 
Statutenwijziging. Ontbinding. 
Artikel 36. 

Statutenwijziging. Ontbinding. 
Artikel 364. 

Vernummering als gevolg van het 
schrappen van artikel 34 en 35.  

36.1 De algemene vergadering is slechts op voorstel van het 
bestuur bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot 
ontbinding van de vennootschap. 

364.1 De algemene vergadering is slechts op voorstel van het 
bestuur bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot 
ontbinding van de vennootschap. 

 

36.2 Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding moet steeds 
bij de oproeping van de algemene vergadering worden 
vermeld. Bij statutenwijziging moet tegelijkertijd een afschrift 
van het voorstel met de woordelijke tekst van de wijziging 
worden neergelegd ten kantore van de vennootschap tot de 
afloop van de vergadering. Iedere vergadergerechtigde heeft 
recht van inzage en op een kosteloos afschrift van het 
voorstel. 

364.2 Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding moet steeds 
bij de oproeping van de algemene vergadering worden 
vermeld. Bij statutenwijziging moet tegelijkertijd een afschrift 
van het voorstel met de woordelijke tekst van de wijziging 
worden neergelegd ten kantore van de vennootschap tot de 
afloop van de vergadering. Iedere vergadergerechtigde heeft 
recht van inzage en op een kosteloos afschrift van het 
voorstel. 

 

Vereffening. 
Artikel 37. 

Vereffening. 
Artikel 375. 

Vernummering als gevolg van het 
schrappen van artikel 34 en 35. 

37.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een 
besluit van de algemene vergadering, treedt ter vereffening 
van het vermogen van de vennootschap het bestuur als 
vereffenaar op. 

375.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een 
besluit van de algemene vergadering, treedt ter vereffening 
van het vermogen van de vennootschap het bestuur als 
vereffenaar op. 

 

37.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover 
mogelijk van kracht. 

375.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover 
mogelijk van kracht. 

 

37.3 Uit hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het 
vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt 
allereerst op elk preferent aandeel uitgekeerd het nominaal 
gestorte bedrag op dat aandeel. Vervolgens wordt van 
hetgeen daarna resteert een eventueel achterstallig dividend 

375.3 Uit hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het 
vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt 
allereerst op elk preferent aandeel uitgekeerd het nominaal 
gestorte bedrag op dat aandeel. Vervolgens wordt van 
hetgeen daarna resteert een eventueel achterstallig dividend 

Wijziging wordt voorgesteld omdat 
het kapitaal van UNIT4 N.V. nog 
maar uit één (1) soort aandelen zal 
bestaan na statutenwijziging. 
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als bedoeld in artikel 27.3 uitgekeerd op elk preferent 
aandeel. Hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd aan de 
houders van gewone aandelen naar verhouding van het 
nominale bedrag van hun bezit aan gewone aandelen. 

als bedoeld in artikel 27.3 uitgekeerd op elk preferent 
aandeel. Hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd aan de 
houders van gewone aandelen uitgekeerd aan de 
aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag 
van hun bezit aan gewone aandelen. 

37.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers van de vennootschap 
gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe 
door de vereffenaar is aangewezen. 

375.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers van de vennootschap 
gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe 
door de vereffenaar is aangewezen. 
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