
 

 

Uitnodiging voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van: 

Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. 

 

Wormerveer, dinsdag 13 december 2022 

 

Het bestuur van Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V. (de Vennootschap) kondigt aan 

dat zij een algemene vergadering bijeenroept en de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden 

oproept voor een Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag 29 december 2022 (de BAVA). 

De aandeelhouders van de Vennootschap en andere vergadergerechtigden zijn door middel van 

oproepingsbrieven gericht aan de adressen zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders 

uitgenodigd om de BAVA bij te wonen.  

De agenda en de oproeping voor de BAVA alsook de verdere vergaderstukken voor de BAVA, 

waaronder afschriften van de voorstellen tot wijziging van de statuten waarin de wijzigingen 

woordelijk zijn opgenomen, zijn op de website van NPRM groep (www.nprmgroep.nl) geplaatst en op 

het adres van de Vennootschap ter inzage gelegd. 

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 29 december 2022, aan de Volger 5, 1483 GA, De 

Rijp. De vergadering vangt aan om 11:00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10:30 uur welkom. 

De vergadergerechtigden die toegang tot de vergadering wensen kunnen om legitimatie worden 

gevraagd. Vergadergerechtigden kunnen desgewenst ook via Teams aan de vergadering deelnemen. 

Het uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap bestaat op 13 december 2022 uit 2.843.096 

gewone aandelen met een nominale waarde van €0,02 per aandeel. 

 

Agendapunten voor de BAVA.  

1. Goedkeuring notering aandelen aan Euronext Growth Oslo 

Voorstel tot goedkeuring van de beoogde toelating van aandelen van de Vennootschap tot de notering 

aan Euronext Oslo Growth, een multilaterale handelsfaciliteit geëxploiteerd door Oslo Børs (de Noorse 

Notering).  

2. Goedkeuring opname aandelen in het Noorse girale systeem 

Voorstel tot goedkeuring van de opname van aandelen in het Noorse girale systeem geëxploiteerd 

door Verdipapirsentralen ASA of VPS, tevens handelend onder de naam Euronext Oslo Securities, en 

van de aanwijzing van Nordic Issuer Group als de VPS registrar van de Vennootschap. 

3. Vaststelling bezoldigingsbeleid bestuur 

Voorstel tot vaststelling van het beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur overeenkomstig 

artikel 2:135 BW. 

Het voorgestelde bezoldigingsbeleid is uiteengezet in Annex 1.  



 

 

4. Benoeming van Jo op het Veld tot lid van het bestuur en vaststelling bezoldiging 

Voorstel tot benoeming van de heer Jo op het Veld tot lid van het bestuur voor een periode van vier 

jaar met ingang van de datum van de BAVA. De benoemingstermijn eindigt op dag van de eerste 

algemene vergadering die gehouden wordt na afloop van die vier jaren. 

Het CV van de heer Op het Veld is aangehecht als Annex 2.  

De heer Op het Veld houdt geen aandelen of certificaten van aandelen in de Vennootschap. 

De heer Op het Veld zal werken op basis van vergoeding voor ieder gewerkt uur, thans €155,- per uur. 

5. Benoeming van Conchita van Rooij tot lid van de raad van commissarissen en vaststelling 

bezoldiging 

Voorstel tot benoeming van mevrouw Conchita van Rooij tot lid van de raad van commissarissen voor 

een periode van vier jaar met ingang van de datum van de BAVA. De benoemingstermijn eindigt op 

dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt na afloop van die vier jaren. Mevrouw 

Van Rooij zal de positie van voorzitter van de raad van commissarissen overnemen van mevrouw 

Janette Buitenkamp, die zal terugtreden als commissaris. 

Het CV van mevrouw Van Rooij is aangehecht als Annex 3.  

Mevrouw Van Rooij houdt geen aandelen of certificaten van aandelen in de Vennootschap. 

De voorgestelde bezoldiging van mevrouw Van Rooij is als volgt: de eerste 12 maanden na benoeming 

zal een vergoeding worden betaald van €7500,-. In de daaropvolgende jaren zal de vergoeding 

€10.000,- per jaar bedragen. 

Mevrouw Van Rooij wordt tot benoeming als commissaris voorgedragen wegens haar expertise zoals 

omschreven in Annex 3. 

5. Benoeming van Anne-Marie Bruist tot lid van de raad van commissarissen en vaststelling 

bezoldiging 

Voorstel tot benoeming van mevrouw Anne-Marie Bruist tot lid van de raad van commissarissen voor 

een periode van vier jaar met ingang van de datum van de datum van de BAVA. De benoemingstermijn 

eindigt op dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt na afloop van die vier jaren. 

Het CV van mevrouw Bruist is aangehecht als Annex 4.  

De voorgestelde bezoldiging van mevrouw Bruist is als volgt: de eerste 12 maanden na benoeming zal 

een vergoeding worden betaald van €7500,-. In de daaropvolgende jaren zal vergoeding €10.000,- per 

jaar zijn. 

Mevrouw Bruist houdt geen aandelen of certificaten van aandelen in de Vennootschap.  

Mevrouw Bruist wordt tot benoeming als commissaris voorgedragen wegens haar expertise zoals 

omschreven in Annex 4.  

6 Benoeming van Jerry Speel tot lid van de raad van commissarissen en vaststelling bezoldiging 

Voorstel tot benoeming van de heer Jerry Speel tot lid van de raad van commissarissen voor een 

periode van vier jaar met ingang van de datum van de BAVA. De benoemingstermijn eindigt op dag 

van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt na afloop van die vier jaren. 



 

 

Het CV van de heer Speel is aangehecht als Annex 5.  

De heer Speel houdt 10.000 aandelen in de Vennootschap.  

De voorgestelde bezoldiging van de heer Speel is als volgt: de eerste 12 maanden na benoeming zal 

een vergoeding worden betaald van €7500,-. In de daaropvolgende jaren zal de vergoeding €10.000,- 

per jaar bedragen. 

De heer Speel wordt tot benoeming als commissaris voorgedragen wegens zijn expertise zoals 

omschreven in Annex 5. 

7. Voorstel tot statutenwijziging (1e statutenwijziging) 

Voorstel tot het wijzigen van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de als Annex 6 

aangehechte concept notariële akte tot statutenwijziging.  

Dit voorstel tot statutenwijziging ziet primair op de wijziging van de naam van de Vennootschap in Pet 

Service Holding N.V. en het vanwege de notering van certificaten van aandelen op Nxchange 

overeenkomstig artikel 2:86c BW aanpassen van de voorwaarden voor het leveren van aandelen.  

Indien het voorstel tot statutenwijziging overeenkomstig dit agendapunt wordt aangenomen, is het 

voornemen om de notariële akte tot statutenwijziging kort volgend op de BAVA te laten passeren. 

Het voorstel tot statutenwijziging omvat tevens de machtiging van ieder lid van het bestuur en iedere 

(kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker bij Civilence B.V. om de akte van 

statutenwijziging te laten passeren.  

8. Voorstel tot statutenwijziging (2e statutenwijziging) 

Voorstel tot integrale statutenwijziging overeenkomstig het als Annex 7 aangehechte concept. 

Dit voorstel tot statutenwijziging beoogt de statuten geschikt te maken voor de Noorse Notering.  

Indien het voorstel tot statutenwijziging overeenkomstig dit agendapunt wordt aangenomen, is het 

voornemen om de notariële akte tot statutenwijziging na de 1ste statutenwijziging en kort 

voorafgaand de bewerkstelliging van de Noorse Notering te laten passeren. 

Het voorstel tot statutenwijziging omvat tevens de machtiging van ieder lid van het bestuur en iedere 

(kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker bij Civilence B.V. om de akte van 

statutenwijziging te laten passeren.  

9. Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan het bestuur tot het verkrijgen van eigen 

aandelen door de vennootschap 

Voorstel in overeenstemming met artikel 2:98 lid 4 BW en artikel 6 lid 2 van de statuten om het bestuur 

te machtigen om eigen aandelen te verkrijgen gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum 

van de BAVA. Het maximumaantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste 

kapitaal per 13 december 2022. De aandelen kunnen worden verkregen via de beurs of anderszins 

voor een prijs per aandeel van minimaal de nominale waarde en maximaal de beurskoers, 

vermeerderd met 10%. De beurskoers is gedefinieerd als de gemiddelde slotkoers van aandelen in de 

vennootschap over de vijf aan de dag van verkrijging voorafgaande beursdagen. Besluiten van het 

bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van 

commissarissen. De voorgestelde machtiging omvat tevens de verkrijging van certificaten van eigen 

aandelen.  



 

 

10. Voorstel tot aanwijzing van het bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen 

Om financiële flexibiliteit te waarborgen wordt voorgesteld om het bestuur aan te wijzen als het 

orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen 

van rechten tot het nemen van aandelen, in overeenstemming met artikel 5 lid 1 van de statuten van 

de Vennootschap, gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van de BAVA en derhalve tot en 

met 29 december 2024. Het maximum aantal uit te geven aandelen en te verlenen rechten tot het 

nemen van aandelen is beperkt tot 20% van het geplaatste kapitaal per 13 december 2022, en daarmee 

tot (rechten tot het nemen van) 568.619 aandelen. Besluiten van het bestuur tot uitgifte van aandelen 

of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 

raad van commissarissen. 

11. Voorstel tot aanwijzing van het bestuur als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting van 

het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen 

Voorgesteld wordt om, voor zover het bestuur is aangewezen als het orgaan van de vennootschap dat 

bevoegd is aandelen uit te geven, het bestuur aan te wijzen als het orgaan van de vennootschap dat 

bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande 

aandeelhouders bij uitgifte van aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen 

in overeenstemming met artikel 5 leden 1 en 3 van de statuten van de Vennootschap, gedurende een 

periode van 2 jaar vanaf de datum van de BAVA en derhalve tot en met 29 december 2024. Deze 

bevoegdheid is beperkt tot 20% van het geplaatste kapitaal per 13 december 2022. Besluiten van het 

bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht zijn onderworpen aan de goedkeuring 

van de raad van commissarissen. 

12. Besluit tot opstellen van de jaarrekening en het bestuursverslag in het Engels 

Voorstel om, indien de Noorse Notering is bewerkstelligd, de jaarrekening en het bestuursverslag in 

het Engels op te stellen. 

13. Besluit tot benoeming accountant 

Voorstel om Taxture B.V. te benoemen tot controlerend accountant van de jaarrekening 2022.  

 

Aanmelden voor deelname vergadering via Teams, stemmen via volmacht 

Vergadergerechtigden die via Teams aan de vergadering wensen deel te nemen kunnen zich hiervoor 

tot en met dinsdag 27 december 2022 via het emailadres info@nprm.nl aanmelden. 

Aandeelhouders die middels volmacht hun stem willen uitbrengen worden verzocht dit uiterlijk op 

vrijdag 23 december 2022 via het emailadres info@nprm.nl door te geven. Aandeelhouders die dit 

tijdig hebben doorgegeven zal vervolgens een volmachtformulier worden gezonden.  

  



 

 

Annex 1 – Bezoldingsbeleid 

 

Het bezoldigingsbeleid van NPRM is erop gericht om de leden van het bestuur een marktconform 

beloningspakket te bieden dat evenwicht en fair is. Uitgangspunt van het bezoldigingsbeleid is ook dat 

het beleid geen ongewenste prikkels oproept zoals gedrag dat is gericht op eigen belang of op het 

nemen van risico’s die niet passen bij het risicoprofiel van de onderneming. 

Het beloningspakket bestaat uit de navolgende elementen: 

 een vast jaarsalaris 

 een bijdrage aan de opbouw van een pensioenvoorziening 

 een variabele beloning op korte termijn waarmee het behalen van vooraf gestelde 

prestatiedoelstellingen op jaarbasis worden beloond 

 een variabele beloning op lange termijn waarmee het behalen van vooraf gestelde 

prestatiedoelstellingen over een langere periode worden beloond 

 de mogelijkheid deel te nemen aan een aandelen of optieplan dat de verbondenheid aan de 

onderneming onderstreept 

Daarnaast kan een lid van de directie in aanmerking komen voor een kostenvergoeding, 

verzekeringsbijdragen en een leaseauto. 

De raad van commissarissen bepaalt uit welke van de hierboven staande elementen de beloning van 

een individuele bestuurder bestaat. In plaats van een vast jaarsalaris kan een bestuurder tevens op 

basis van een uurvergoeding worden beloond. 

De variabele beloning op zowel korte als lange termijn wordt uitgekeerd in contanten. De beloning op 

korte en lange termijn bedraagt maximaal 50% van het jaarsalaris als vooraf gestelde 

prestatiedoelstellingen in het betreffende jaar volledig zijn gehaald. Als de doelstellingen worden 

overtroffen kan de uitkering oplopen tot maximaal 75%. Blijven de prestaties onder een vooraf gesteld 

minimumniveau, dan is de uitkering nul.  

Voorwaarden voor de toekenning van variabele beloning: 

 Als de onderneming een nettoverlies lijdt in het jaar waarop de variabele beloning betrekking 

heeft, dan wordt de onvoorwaardelijke toekenning uitgesteld. AIs de onderneming in het 

daaropvolgende jaar opnieuw een nettoverlies lijdt vervalt het recht op de variabele beloning. 

 De raad van commissarissen heeft bij elke toekenning van variabele beloning het recht op 

finale toetsing op redelijkheid en billijkheid en kan de toekenning eventueel bijstellen. 

 De gehele variabele beloning is onderworpen aan een ’claw back clausule’ die erin voorziet dat 

een toegekende variabele beloning kan worden teruggevorderd als achteraf blijkt dat deze is 

toegekend op basis van onjuiste gegevens. 

De vergoeding bij ontslag bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris (het “vaste” deel van de 

beloning). Een ontslagvergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de overeenkomst voortijdig wordt 

beëindigd op initiatief van de bestuurder of wanneer de bestuurder ernstig verwijtbaar dan wel nalatig 

heeft gehandeld. 

Momenteel heeft de Vennootschap geen aandelen of optieplan. Mocht een dergelijk plan worden 

geïmplementeerd, dan kunnen leden van het bestuur voor deelname in aanmerking komen. 
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Jo op het Veld 
_____________________ 

Experience, self-starting entrepreneurial CFO 

 

Profile: 

A self-starting, entrepreneurial and experienced manager (C-level) with a broad view 

on companies, their strategy and development. Realizes complex projects and 

implementations under time pressure in an international environment. Experience 

with B2B, B2C, (IT) services, FMCG and dealer- and branch organizations. Creative, 

result-driven and aware of the human factor. 

Experience in M&A, post transaction integration, transforming, integrating, and further 

developing organizations and people from a broad perspective but with a special focus 

on the finance & control function. With an extensive toolkit, built up through many 

years of experience in starting and growing companies, I’m able to solve financial and 

company-wide issues. Adding quality through the combination of my professional 

knowledge, innovative out of the box approach, and communication skills. 

Contact: 

T: + 31 (0)6- 44091029 

M: joophetveld@home.nl 

L:  

 

A: John Kennedylaan 12 

 6077 BD Sint Odiliënberg 

 

Education: 

Insead, Fontainebleau  2014 

Achieving outstanding performance 

 

European University 1995 

Antwerp    

Master of Business Administration 

Agrarische Hogeschool 1995 

 ’s Hertogenbosch  
Agro business administration 

 
CFO  

Daimler Trucks Asia Taiwan Ltd.  |   Taipei-Taiwan | 2016 - 2020 

  

DTAT is Daimler's commercial vehicle importer in Taiwan. With a broad product portfolio for the 

various (B2B, B2C) market segments and custom-build vehicles. is the market leader in one of the 

top 5 markets for Daimler Trucks in Asia. 

 

I was responsible for setting up the company based on a Joint Venture agreement from a 

greenfield approach. After completing my assignment, I proudly left behind a company that is the 

market leader in the Commercial vehicles segment in Taiwan and where with 60 FTE a turnover 

of more than 600 Mio Euro is generated with an above-average ROI. 

 

Projects:  - Setting up and further developing a start-up in Asia 

-  Acting as CEO during the start-up phase and in his absence 

- Balance sheet and P&L responsibility (> € 600 Mio.) 

- Contracts with Dealer organization (>100 outlets) and manufacturers 

- Setting up processes, systems, and selection of employees. 

- Implementation of SAP, Tableau (reporting), including business metrics 

- Setting up a contract framework and governance model for AO/IC 

- Stakeholder management towards banks, accountants, government,    

shareholders, supervisory directors, Daimler etc. 

- M&A of MB trucks in DTAT, including pricing and due diligence 
 

Hobbies: 

- Guitarist in a band 

- Motorcycle 

- Travel 

- Golf 

- Reading 

Work experience: 

Head of global customer contact center vendor management  
Mercedes-Benz Customer Assistance Center NV. *  |   Maastricht | 2020 – heden 

 
Responsible for the entire management of various BPO partners who ensure a 'seamless 

customer journey' for our B2B and B2C customers. (A total of 2000 contact center agents, in 7 

hubs for 34 countries outside Europe) 

 

Together with the various stakeholders, we develop and implement new strategies and services 

in the field of connectivity and social media. In addition, we plan, implement, and manage the 

set-up of our hubs, do the sourcing and contracting and manage the operational performance. 

 
*See next page for more details 

mailto:joophetveld@home.nl
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Languages: 

Dutch  

English  

German 

French 

Mandarin 

IT: 

- MS office 

- ERP systems (AFAS, SAP) 

- BI / Repporting (Tableau) 

- IT infrastructure 

- HR systems 

- Contact centre applications 

CFO 

Mercedes-Benz Customer Assistance Center NV.  | Maastricht | 2007 - 2016 

 

 

2011 – 2016 phase: Growth and development 

 

Since 2011, we as board of management developed a new strategy that has led to the global 

governance role for the MBCAC for customer contact activities.  By developing and adding new 

business lines, the company has grown from 850 to the current 1500 employees. In addition, 

the MBCAC now has a leading role in the development of the CRM software used, in the design 

and implementation of global contact center activities.  

 

During this phase, together with the CEO, I developed an optimization program and growth 

strategy. My focus was mainly on the development of the underlying business model, the 

organization, implementation, and the necessary financing.  

 

 

2007 – 2011 phase: quality, people, and consolidation 

 

During this phase, the CAC consolidated its position within the Daimler Group and proved its 

economic and substantive raison d'être. In addition, we have redefined and shaped the 

corporate culture and objectives.  

 

In my role within the board, I have given substance to profitability, implementing management 

models, financing model and KPIs. A particular focus of my responsibilities was the frequent 

contact with stakeholders within Daimlers various divisions, other partners and employee 

representation.  

  

 

- Member of the Board of Management, with specific management of the finance & control 

function, legal/compliance purchase & procurement 

- P&L justification € 100 Mio  
- Developing a growth strategy, creating communication and acceptance with the various 

stakeholders. By using new financing concepts and scaling size to secure funding and 

what it means for an organization and its various disciplines to more than double in size. 

 

Projects:  

- Introduction of a new financing model 

- Implementing BSC and developing KPIs' 

- Set-up of a new cost allocation- and cost price model, Activity Based Costing 

- Efficiency program based on a Zero-Base approach 

- Stakeholder management 

- Designing and executing employee satisfaction programs 

- Employee dialogue with all employees to establish a common understanding 

concerning quality, quantity, and employee/customer satisfaction 

 

Competencies: 

- Improvement business results 

- Organisational growth & 

development 

- Start-up of new company of 

organizational structure 

 

Training & courses: 

 
- Integrity and compliance   

- Basics for managing directors  

- Member Daimler Finance 

Innovation Team   

- Lean Management  

- Negotiation skills for managers 

- IT Controlling 

- Contact Centre management

    

Mercedes Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. (MBCAC) 

 

Part of Mercedes Benz Global Service & Parts division 

 

In Maastricht, Daimler's global Customer Contact activities are managed. Since its foundation 

in 1998, this highly internationally oriented organization, with almost 1500 employees from 

more than 40 countries, has developed from a contact center to a global Center of 

Competence. 

 

Activities for roadside assistance, customer service and complaint management have been 

supplemented over the course of the years with social media support departments for App 

support and connected services to guide the entire customer journey. In addition, technical 

helpdesk for the dealer organization. 
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Remarkable: 

Won 1st prize from Taiwan Ministry of 

Finance in 2019 for 100% correct tax return 

for young foreign companies 

 

Assistant manager 

Boshotel group   |   Vlodrop   |   1995-1996 

 
Boshotel group is part of a family business and consists of various Hotels, restaurant and 

meeting locations 

 

Supporting management in business operations, with a specific focus on automation, logistics 

and reporting.  

 
- Managing night watch crew 

- Automation, POS system, pay tv  

 

 

Business Unit manager 

Hela Thissen bv    |    Venlo   |   1996-2000 

 

Guiding acquisitions, managing growth, people management 

 

Hela Thissen is the market leader in the Netherlands with the sale of Curry Gewürz ketchup. In 

addition, it carries a wide range of herbs and spices and bakery raw materials for industry, 

chain stores and retail.   

 

As a member of the 3-member board of directors, I was responsible for the internal finance 

department, HR, IT, purchasing, logistics and internal sales. In addition, I was responsible for 

the bakery activities.  
 

- Acquisition post transaction integration of Kasteleijn bakery products from Katwijk to Venlo 

- Development and implementation of CRM system 

- Professionalizing the administrative organization and internal controls to comply with the 

accountancy and audit regulation for 'large companies’.  
- Introduction of an HR policy and personnel manual including job evaluation and -assessment system 

- Set-up of a reporting system, introduction of schedules and budgets 

- Member of the Board of Directors and co-responsible for P&L 

 

Manager Finance & Control 
Mercedes-Benz Customer Assistance Center NV.  |    Maastricht   |   2000 - 2007  

 

Professionalization after the start-up phase, building structures, leading 

integrations 

 

 

In the phase shortly after the start-up in 1998, a lot of attention was paid to implementing the 

financial planning and control cycle. Professionalization of procurement and implementing the 

Legal and Compliance function. 

 

 
- Implementing a planning and control structure, process design, introducing a new ERP system and 

professionalizing a young organization. 

- Responsible for finance and control department, including legal and procurement 

- Implementing a new ERP system for finance, HR and project management 

- Implementing planning and control structure 

- Setting up a cost allocation and financing model 

- Stakeholder management 

- Introduction of a purchasing department, including system, organization, contract management  

- Re-setting up payroll administration 

 

Projects:  

 
- Implementing cost allocation system 

- Setting up project controlling tool and reporting (Opex & Capex) 

- Introduction of an entirely new Pension Scheme 

- Guiding integration (and spin-off) after acquisitions of Chrysler and Mitsubishi 

- Setting up a contact center in Warsaw 

 

Characteristics: 

- Creative 

- Financial management 

- Can do attitude 

- Results driven 

- Innovative 

- Out of the box thinking 

- People manager 

- Decisive 

- Analytical, resourceful 

- Open minded 

 

Experience: 

- Finance management 

- Efficiency programs 

- Compliance management 

- Legal 

- Business development 

- Start-ups 

- International management 

- Purchase, contract management, 

procurement 

- Strategy development 

- M&A, PTI 

- HR-management, pensions, salary 

administration, planning, policy 

- IT-management 

- Management- & strategic 

reporting 

- Project management 

- General management 

- Business planning 

- Stakeholder management 

- Start-up 

 

 



 

 

Annex 3 – CV Conchita van Rooij 

  



CURRICULUM VITAE  

 

PERSONAL DETAILS 

First name:   Maria de la Concepción Covadonga Cristina (callsign: Conchita)  

Last name:   van Rooij 

Address (office):  Koninginneweg 56, 1075 EB Amsterdam 

Phone number:  +316-42738694  

E-mail:    conchita@vanrooijadvocaat.nl  

Date of birth:   07-09-1965 

Place of birth:   Amsterdam  

Nationality:   Dutch 

Marital status:   Unmarried 

Driver’s license:  B (Dutch) 

 

LinkedIn:   https://nl.linkedin.com/in/conchita-van-rooij-080a5431  

Twitter:   https://twitter.com/conchitavrooij  

Instagram:   https://instagram.com/conchitavanrooijadvocaat/ 

Facebook:   https://nl-nl.facebook.com/advocatenkantoorconchitavanrooij/  

 

 

WORK EXPERIENCE / INTERNSHIPS 

Not only am I a determined, tenacious, hardworking, collegial, communicative, open-minded 

and empathetic person, but I also contain the essential people-knowledge and humour to 

attain my goal. 

 

2013-today  Lawyer-entrepreneur-owner-aspiring divorce mediator, Conchita van Rooij Advocaat 

in Amsterdam (3 lawyers).  

Jurisdictions: Personal law and Family law.   

 

2004-2013 Lawyer-entrepreneur, Van Rooij De Jong Advocaten in Amsterdam. 

Jurisdictions: General practice with its main focus on Personal law and Family law. 

 

1997-2004 Tax financial advisor, NBB in Amsterdam. 

Work tasks: Providing financial advice. 

 

1990-1995 Interviewer, Team Vier Markt- en Opinieonderzoek in Amsterdam. 

Work tasks: Telephone interviewer.  

 

1992-1993 Student-internship, Koers & Kruyswijk Advocaten in Amsterdam. 

 

1991-1992 Student-internship, Van Driem Advocaten in Amsterdam.  

 

 

mailto:conchita@vanrooijadvocaat.nl
https://nl.linkedin.com/in/conchita-van-rooij-080a5431
https://twitter.com/conchitavrooij
https://instagram.com/conchitavanrooijadvocaat/
https://nl-nl.facebook.com/advocatenkantoorconchitavanrooij/


GOVERNING EXPERIENCE / COMMITTEES 

2013-today Committee member of De Klachtencommissie Jeugd- en Gezinsbeschermers. 

 Work tasks: participate in an independent complaints committee for the purpose of 

handling complaints received by the certified youth care institution.  

 

2006-today Board member, Stichting Advocaten Spreekuur Amsterdam in Amsterdam. 

Work tasks: Weekly organizing and participating in free lawyers’ consultation hours 
at various city districts in Amsterdam.  

 

 

SIDE ACTIVITIES 

Since more than 10 years I am very active on social media and other news, podcast and television 

platforms. On these online platforms I answer questions about Personal- and Family law, as well as 

do I show my personal activities and interests next to my legal practitioners work.  

 

2022  Radio 121 (a radio programme in which I answer legal questions about Personal- and 

Family law every week). 

 

2022 Episode Blauw Bloed (a Royalty television programme in which I explained the legal 

aspects of historical royal divorces). 

 

2017-today Life is Beautiful (which programme was previously called differently) (a weekly 

Lifestyle television programme in which I answer viewer questions relating to 

Personal- and Family law).  

 

2017-today Monthly column about law practice in Mokum Magazine. 

 

2017  Interviewed by Phia Baruch in Couturekrant (the best website for Dutch Couture).  

 

2015-today Several interviews/advertisements in magazines and newspapers, among other: 

Story, Het Parool, De Telegraaf, De Volkskrant, LINDA, Ars Aequi, Saar Magazine, 

Gloss Magazine, Advocatenblad, Couturekrant, Nicole’s Gooisch Blad, VROUW, Ditjes 
en Datjes (herein I answer legal questions about Personal- and Family law and my life 

as a lawyer).  

 

2014-today  Several podcast, radio and television episodes/interviews, among other: Business 

Class Harry Mens, NPO Hollandse Zaken, EenVandaag NPO radio 1, BNR BREEKT, 1 op 

1 NPO Radio 1, BNR’s Big Five, Brandkarma radio, Scheiden met Stine, Claim your 

stage (herein I answer legal questions about Personal- and Family law and my life as a 

lawyer). 

 

2014-today Landelijk Netwerk Gratis Inloopspreekuren (herein lawyers facilitate free lawyer 

consultation hours).  

 

1987-1995 Volunteer at De Rechtswinkel Amsterdam. 

 

 

 

 



MEMBERSHIPS / EXTRA’S 

2022 Member of MeerBusiness Amsterdam. 

 

2016-today Donor of Familie Bofkont op Het Beloofde Varkensland (a foundation that is 

committed to the welfare of pigs). 

 

2016-today Member of Lifestyle Business Club (a network of more than 9500 enterprising 

businesswomen). 

 

2015-today Member of Kring van Scheidingsadvocaten.  

 

2015  Selected as one of the most influential ‘blawgers’ of the year in Advocatenblad. 

 

2014-today Member of De Amstel Club. 

 

2013-today Member of Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR).  

 

2013-today Member of Netwerk Kleine Advocatenkantoren Nederland (NEKAN).  

 

2008-today Donor of De Kleine Komedie. 

 

2004-today Member of Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 

 

2004-today Member of Geschillencommissie Advocatuur. 

 

2003-today Member of Sociëteit de Kring. 

 

 

PUBLICATION 

2013 Publication of an illustrious court-decision, in which the bank has been imposed a 

greater duty of care by order of the preliminary relief judge, in view of the current 

economic malaise with regards to foreclosure auctions. This important statement has 

received considerable attention in newspapers, on the internet and on social media, 

and is now widely used by many people. Location: Rb. Amsterdam 13 May 2013, LJN 

CAO869. 

 

 

EDUCATIONS 

2004-2007 Professional training lawyers, NOvA in Amsterdam. 

 

1987-1995 Dutch law, University of Amsterdam in Amsterdam. 

 

1985-1987 Atheneum in Adult education, Contardo Ferrini in Amsterdam. 

 

1979-1985 HAVO, Keizer Karel College in Amstelveen. 

 

 

 



PARTICULARITIES 

Language skills 

Native language:    Dutch 

Second native language:   Spanish 

Correct and sufficient oral skills:  English 

 

Social media 

Highly active on Twitter (+/- 21.000 followers), Facebook, Instagram and LinkedIn. 

 

Hobbies 

Networking, entrepreneurship, social media, reading (among other: biographies of lawyers and 

painters), running, collecting art, fashion and animals.  
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Anne-Marie Bruist
a.m.bruist@gmail.com +31621884437 Hatertseweg, 9, 6581KD Malden

Profile 
Passionate manager with a heart for people and organization. As a
manager with a coaching leadership style, I stand for self-
development of my team members with an eye for the end result.

The theme of Safety runs like a thread through my working life and
will always remain so as far as I am concerned. This is due to my
social commitment to contribute to safety in the broadest sense of
the word.

I do not avoid crisis situations, analyze situations quickly and like to
work on the cutting edge. I take responsibility, dare to take risks and
foresee consequences.

I am strongest in change processes and preferably contribute to 
vision development and strategic objectives. Let it be clear that I also
like to bear final responsibility.

You may see me as a bridge builder pur sang, where I easily switch
between formal and informal organizations and contacts.

Work Experience  
Director jul 2022 - heden
Veilig Thuis Oost- Brabant, Den- Bosch
Responsibilities:

Managing 260 college/university educated employees
Responsible for business operations
Budget responsible for 18 million euros annually

Region manager, UAF Refugee
Foundation

jan 2022

UAF, Utrecht
Responsibilities:

Direct and redesign teams and objectives from the business
plan I wrote
Internal and external stakeholder management
Strategic partner in the chain of education, employers and
municipalities

Chairman of the Supervisory Board,
Stichting Bakkerscafé Nijmegen

okt 2020 - okt 2022

Regional director, East region,
Reclassering Netherlands

aug 2017 - dec 2021

Responsibilities:

Personalia
Geboortedatum
26 december 1966

Geboorteplaats
Helmond

Rijbewijs
B

Nationaliteit
Nederlandse

Vaardigheden
Coaching style of leadership

Innovative

Courage and daring

Networking and connecting

Decisive

Talen
Dutch

English

German

Italian

Hobby's en
interesses

Running, biking, eating out
with friends, family,

mailto:a.m.bruist@gmail.com


Leading 265 college/university trained staff members.
Ultimately responsible for national policy agreements within the
region
Sponsor of the national diversity and inclusion knowledge circle
National portfolio holder for work penalties
Strategic partner in the local social domain and within the
criminal justice chain

Final responsible for collaboration
project, Reclassering Nederland

mrt 2019 - dec 2021

Project set up in Indonesia together with the Ministry of Foreign
Affairs and the Dutch Embassy in Jakarta. Goal of project was to
transfer knowledge and contribute to the vision and further
development of a humane rule of law.

Manager of Advice and Supervision,
Reclassering Nederland

aug 2008 - okt 2015

National project leader COSA,
Reclassering Nederland

2011 - 2012

COSA ( method for, reducing recidivism of sex offenders

Responsibilities:
Liaise with prosecutors, police and TBS clinics
Provide audits and feedback
Contact Avans University for research assignment

Manager Zorg, Pompekliniek Nijmegen 2006 - 2008
Responsibilities:

Ultimately responsible for patient treatment plans.
Project leader DBBC herein ultimately responsible for
implementation and funding process

Team leader Lindehout, youth care 2005 - 2006
Responsibilities:

Liaise with municipality, province
Ultimately responsible for the child file
Leading multidisciplinary team consisting of agogical staff,
behaviorists and physicians

Unitmanager Sociale Zaken en werk 2002 - 2005
Gemeente, Nijmegen
Responsibilities:

Ultimately responsible for providing assistance benefits.
Translate political policy into operations
Contributing to minimum policy

Opleidingen
MSC Business Administration mrt 2022 - sep 2022
Radboud Universiteit, Nijmegen

Governance Basic dec 2020 - jun 2021
CRMLink, Amsterdam

MBA Public & Private 2015
Neyenrode Business Universiteit, Breukelen

traveling and training with
dogs



Continuing Education in Policy and
Management

2001 - 2003

Windesheim, Zwolle

HBO Social Work 1989 - 1993
HAN, Arnhem- Nijmegen

Cursussen
Coachend leiderschap Schouten en
Nelissen

2015

Management Development Traject, LTP 2010

Management leergangen, Fijlstra en
Wullings

2004
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Curriculum Vitae 

 
 Drs. J.C.H. Speel EMFC RC 

 
Personal info 
 
Drs. Jerry Speel RC 
Dalkruid 3 
8445 RK Heerenveen 
 
Mobile: (06) 46 71 25 89 
E-mail: j.speel1@gmail.com 
 
Date/place of Birth: April 18, 1969 in Leiden 
Civil status: married 

 
Profile 

 
Non-executive board member, executive CFO with a broad scope, business 
partner 
 
Leadership style 
Leader who is able to motivate and convince the team. Colleagues describe me as 
a positive hands-on people manager. I support the management and employees in 
a positive way. 
I am convinced that ‘moving the needle’ and ‘raising the bar’ is only achievable with 
clear objectives. These objectives must be realistic and accepted by everybody. 
Actions must be aligned to the strategy and the goals.  
Collaborate in a great team towards a clear goal by consistent communication is 
my drive. 
 
Finance driven 
A financial strategic business partner bringing 30 years of experience, national and 
international. Analytical, critical/judiciary and motivator. Pushing the gas pedal and 
accelerate when needed, but pushing the brakes if necessary. I am always looking 
for growth opportunities for the company and process improvements.  
 
Business partner 
Sparring partner, listening and questioning, business partner & advisor, vision on 
finance & controlling, risk management and entrepreneurship 
 
Personal 
A socially concerned family man. I support charities via the Lions organization and 
Habitat for humanity foundation. 
 
 

Education 
 

 

 Post-master Registry Controller, 2001 
University of Amsterdam (UvA) 
Degree: Register Controller (RC) and Executive Master in Finance and Control 
(EMFC) 

  
 Masters business economics, 1997 

Open University (OU)  
Degree: Doctorandus (drs) 

  
 Bachelors business administration, 1991 

Royal Military Academy (KMA) 
  
 VWO in Heerenveen, 1987 
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Work experience 
 

 

  
Jan.2006 – nov Entrepreneur - Speel Holding B.V. (Heerenveen) 

 
Interim management, project management, organisation consultant 
 
Portfolio real estate (commercial, residential and recreation): 
Heidewoud Beheer B.V., OS Vastgoed B.V., It Hûs Verhuur en Vastgoed B.V. 
 

Nov. 2019 – Jan.2022 Finance and operational director – FENOR Energie (Heerenveen) 
FENOR is a supplier of gas and power to consumers (B2C/retail) and to businesses 
(B2B)  
Online business - retail - B2C en B2B 
 

Mrt.2014 – Aug.2019 Finance director - Thermo Fisher Scientific (Lelystad) 
Thermo Fisher Scientific -a Nasdaq quoted company (>$ 30 billion)- acquired Prionics 
Group (including Prionics Lelystad) in March 2014.  
 

Mei 2006 – Mrt.2014 Financial and operational director - Prionics Lelystad B.V. (Lelystad) 
Manufacturer (biotechnology) of veterinary diagnostics (B2B) and the DC of the 
Prionics Group. 
 

Mrt.2002 – Apr.2006 CFO / COO - Cedi-Diagnostics B.V. (Lelystad) 
A startup company (B2B) manufacturing biotechnology based veterinary diagnostics 
and a spin-off from the University of Wageningen. 
 

Aug.1999 – Feb.2002 
 
 

Controller - SFB Diensten B.V. (Amsterdam) 
IT service provider for the business units of the SFB Group. 

Dec.1997 – Jul.1999 Policy maker financial planning and control – University of Amsterdam / Expertise 
center resources (Amsterdam) 
 

Feb.1996 – Nov.1997 Advisor management information, planning and control - Academic Medical 
Center / Division psychiatry (Amsterdam) 
 

Sep.1993 – Jan.1996 Deputy auditor – Ministry of Defence / Audit department (Utrecht / The Hage) 
 

Nov.1991 – Sep.1993 Head of administrative organization and internal control – Ministry of Defence 
(Assen) 
 

  
  
  
  
  
Non-executive roles and other activities 
 
Apr.2022 – now Committee Local Council – local council (Heerenveen) 

Committee of AZ (general council) and ROM (spatial planning and environment) 
 

Sep.2014 – now Member supervisory board – Foundation the Skans (Gorredijk) 
 
The Skans is a multipurpose center for the village Opsterland e.g. theatre, sport 
center, it is a location for multiple activities for the community. 
 
Within the board I am the sparring partner for the director. My expertise and role is in 
advising in the areas strategy, finance management and entrepreneurship. Because of 



   

Curriculum Vitae 

 
 Drs. J.C.H. Speel EMFC RC 

regulation of corporate governance is risk management an important point of attention.  
I am member of the audit committee as well. 
 

Sep.2014 – Jul.2021 Member supervisory board - Foundation Ateliers Majeur (Heerenveen) 
 
Ateliers Majeur provides art- en cultural education within the village Heerenveen. 
 

Dec.2012 – Dec.2015 Coach – Foundation Young Entrepreneurship 
 
Inspiring volunteer work! 
 
Coaching student companies: A&R E-Bikers; Outlet By Students 
 

Jan.2004 – Okt.2011 Chief editor - Publisher Euroforum / Controllers Journaal 
 
A biweekly magazine for a.o. CFO’s, finance directors and controllers. 
As chief editor I have written many articles which are of interest for the target 
audience. 
 

  
Other info 
 
From 2001 member of the Vereniging van Registercontrollers (VRC) 
From 2015 member of Lions Club Heerenveen e.o. 
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C I V I L E N C E 

 

 

 

HA15581 

  

STATUTENWIJZIGING NEDERLANDSE PAARDEN REGISTRATIE MAATSCHAPPIJ 

N.V. 

 

Op __________ tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij mr. August Johannes 

Avenarius notaris te Amsterdam: 

 

 

De comparant verklaarde het volgende: 

A. De statuten van Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V., een 

naamloze vennootschap, gevestigd te De Rijp, met adres Industrieweg 16, 

1521 NC Wormerveer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

70775834 (de "Vennootschap"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 

statutenwijziging op één oktober tweeduizend éénentwintig voor mr. Floris Jan 

Janse de Jonge, notaris te Amsterdam, verleden. 

B. De algemene vergadering van de Vennootschap heeft het besluit (het "Besluit") 

genomen, de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de comparant te 

machtigen deze akte van statutenwijziging van de Vennootschap te doen passeren 

en te tekenen. Een kopie van de notulen waaruit het Besluit blijkt is aan deze akte 

gehecht. 

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van het Besluit de statuten van de 

Vennootschap zodanig te wijzigen dat: 

-  artikel 2 lid 1 van de statuten van de Vennootschap thans zal luiden als volgt: 

"1. De Vennootschap is genaamd: Pet Service Holding N.V." 

-  artikel 9 lid 1 van de statuten van de Vennootschap thans zal luiden als volgt: 

"1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht op 

een Aandeel vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het 

geval dat de Vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke 

erkenning door de Vennootschap van de levering. Met zodanige erkenning 

staat gelijk de betekening van die akte aan de Vennootschap of betekening 

van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of uittreksel van die akte." 

-  artikel 16 lid 4 van de statuten van de Vennootschap thans zal luiden als volgt: 

"4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van 

vestiging van de Vennootschap, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, ‘s-

Gravenhage, Zaanstad, Assen, Groningen of Haarlemmermeer (waaronder 

Schiphol Airport). In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere 

plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het 

gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle 

Vergadergerechtigden geldig zijn opgeroepen." 
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SLOT 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop 

aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 

kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, 

notaris, ondertekend. 
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HA15581 

  

STATUTENWIJZIGING PET SERVICE HOLDING N.V. 

 

Op __________ tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij mr. August Johannes 

Avenarius notaris te Amsterdam: 

 

 

De comparant verklaarde het volgende: 

A. De statuten van Pet Service Holding N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd 

te De Rijp, met adres Industrieweg 16, 1521 NC Wormerveer, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 70775834 (de "Vennootschap"), zijn laatstelijk 

gewijzigd bij akte van statutenwijziging op @@ voor mr. August Johannes 

Avenarius, notaris te Amsterdam, verleden. 

B. De algemene vergadering van de Vennootschap heeft het besluit (het "Besluit") 

genomen, de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de comparant te 

machtigen deze akte van statutenwijziging van de Vennootschap te doen passeren 

en te tekenen. Een kopie van de notulen waaruit het Besluit blijkt is aan deze akte 

gehecht. 

De comparant verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de 

Vennootschap zodanig te wijzigen dat de geheel nieuwe statuten van de Vennootschap 

komen te luiden als volgt: 

 Definities. 

1.1. In deze statuten hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:  

- aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap; 

- aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen; 

- accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld 

in artikel 2:393 BW of een organisatie waarin zodanige accountants 

samenwerken; 

- Artikel: een artikel van deze statuten; 

- algemene vergadering: de algemene vergadering van de vennootschap; 

- bestuur: het bestuur van de vennootschap; 

- bestuurder: bestuurder van de vennootschap; 

- BW: het Burgerlijk Wetboek; 

- certificaten: certificaten van aandelen; 

- groepsmaatschappij: een groepsmaatschappij van de vennootschap als 

bedoeld in artikel 2:24b BW; 

- commissaris: een commissaris van de vennootschap;  

- jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; 

- raad van commissarissen: het orgaan gevormd door de commissaris(sen); 

- registratiedatum: de registratiedatum voor een algemene vergadering als 
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bedoeld in artikel 2:119 BW; 

- schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een gangbaar 

elektronisch of ander communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift 

kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende 

zekerheid kan worden vastgesteld; 

- vennootschap: de rechtspersoon die door deze statuten wordt beheerst; 

- vergadergerechtigde: een persoon met vergaderrecht; 

- vergaderrecht: het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de 

algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. 

 Rechtsvorm, naam en zetel. 

2.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap. 

2.2. De naam van de vennootschap is: Pet Service Holding N.V. 

2.3. De vennootschap heeft haar zetel te De Rijp. 

 Doel. 

3.1. De vennootschap heeft ten doel: 

- [de (groot- en klein)handel in goederen, waaronder begrepen de handel en 

verkoop van dierlijke voedingsmiddelen, producten en geneesmiddelen, 

alsmede het verlenen van diensten voor gezelschapsdieren;] 

- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van 

vennootschappen en ondernemingen; 

- het samenwerken met-, het voeren van het bestuur over- en het verlenen van 

adviezen en andere diensten aan vennootschappen en ondernemingen; 

- het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen 

het aangaan van financiële transacties, en het aangaan van daarmee 

samenhangende overeenkomsten; 

- het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het 

verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de 

vennootschap of van derden; 

- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten, 

met inbegrip van handelsmerken, auteursrechten, licenties, octrooien, 

modellen, geheime procedés, recepten en patenten, alsmede het daaruit 

verwerven van royalty’s en andere opbrengsten; 

- het verkrijgen, bezitten, bezwaren, exploiteren, vervreemden, leasen, 

(ver)huren en ontwikkelen van goederen waaronder begrepen 

registergoederen; 

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 Kapitaal. 

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee honderd 

vijfentwintig duizend euro (EUR 225.000) verdeeld in elf miljoen twee honderd vijftig 

duizend (11.250.000) aandelen, elk met een nominale waarde van twee eurocent 

(EUR 0,02). 
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4.2. De aandelen luiden op naam. Elk aandeel wordt afzonderlijk aangeduid door middel 

van een doorlopende nummering van de aandelen van 1 af. Er worden geen 

aandeelbewijzen uitgegeven. 

 Uitgifte aandelen. 

5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering. 

Het besluit bevat de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte. 

5.2. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid het bestuur aan te wijzen tot orgaan 

dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen voor een bepaalde termijn en met 

inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Bij de aanwijzing door de 

algemene vergadering moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden 

uitgegeven. De aanwijzing kan, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, 

telkens voor een bepaalde tijd worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is 

bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Een besluit van het bestuur tot uitgifte van 

aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. De algemene 

vergadering blijft, naast het bestuur, bevoegd tot uitgifte van aandelen indien zulks 

bij het besluit tot aanwijzing uitdrukkelijk is bepaald.  

5.3. De bepalingen van de Artikelen 5.1 en 5.2 zijn van overeenkomstige toepassing op 

het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing 

op een uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot 

het nemen van aandelen uitoefent. 

5.4. Een besluit van de algemene vergadering als bedoeld in de Artikelen 5.1 en 5.2 kan 

slechts worden genomen op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de raad 

van commissarissen. 

5.5. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden tegen volstorting van het bedrag 

waartegen die aandelen worden uitgegeven en met inachtneming van het bepaalde 

in de artikelen 2:80, 2:80a en 2:80b BW. 

5.6. Storting op aandelen moet in geld geschieden indien geen andere inbreng is 

overeengekomen. Storting anders dan in geld moet geschieden met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 2:94b BW.  

5.7. Betaling in een andere valuta dan euro kan slechts geschieden met toestemming 

van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:93a BW. 

5.8. Aandelen die worden uitgegeven aan i) huidige of voormalige werknemers van de 

vennootschap of een groepsmaatschappij, ii) huidige of voormalige bestuurders in 

het kader van een aandelencompensatieplan van de vennootschap en iii) houders 

van een recht tot het nemen van aandelen die zijn verleend in overeenstemming met 

Artikel 5.3, kunnen worden volgestort ten laste van de reserves van de 

vennootschap, niettegenstaande de bepalingen van Artikel 25. 

5.9. Het bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 BW verrichten zonder 

voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. 

5.10. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen 

van aandelen kan het vennootschapsorgaan dat dit besluit neemt, bepalen dat de 

aandelen worden volgestort ten laste van de reserves van de vennootschap, 
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niettegenstaande het bepaalde in Artikel 25, ongeacht of deze aandelen worden 

uitgegeven aan bestaande aandeelhouders. 

 Voorkeursrechten.  

6.1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar 

evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Het voorkeursrecht 

is niet van toepassing op: 

a. aandelen uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of een 

groepsmaatschappij; 

b. aandelen die worden uitgegeven tegen betaling anders dan in geld; en 

c. aandelen die zijn uitgegeven aan een persoon die een eerder toegekend 

recht uitoefent om in te schrijven op aandelen. 

6.2. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene 

vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten bij besluit 

van het bestuur, indien het bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering 

voor een bepaalde duur is aangewezen en met nachtneming van de daarvoor 

geldende wettelijke voorschriften, en het bestuur tevens is aangewezen als bevoegd 

te besluiten tot de uitgifte van aandelen overeenkomstig Artikel 5.2. De aanwijzing 

kan telkens voor bepaalde opvolgende perioden worden verlengd, met inachtneming 

van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Tenzij bij de aanwijzing anders is 

bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken. Een besluit van het bestuur tot 

beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht behoeft de goedkeuring van de raad 

van commissarissen. 

6.3. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht en een besluit tot aanwijzing van het bestuur daartoe kan slechts 

worden genomen op voorstel van het bestuur met de goedkeuring van de raad van 

commissarissen en vereisen een meerderheid van ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de 

vennootschap in de algemene vergadering is vertegenwoordigd.  

6.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a BW stelt de algemene vergadering, 

respectievelijk het bestuur, bij het nemen van een besluit tot uitgifte van aandelen 

vast op welke wijze en in welk tijdvak deze voorkeursrechten kunnen worden 

uitgeoefend. 

6.5. De bepalingen van Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van 

rechten tot het nemen van aandelen. 

 Eigen aandelen.  

7.1. Het bestuur kan besluiten tot verkrijging van aandelen in het kapitaal van de 

vennootschap. De verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen 

is nietig. 

7.2. De vennootschap kan volgestorte aandelen inkopen (i) om niet of (ii) tegen 

vergoeding indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering 

voor een bepaalde termijn is gemachtigd en met inachtneming van de toepasselijke 

wettelijke voorschriften. De algemene vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel 
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aandelen mogen worden verkregen door de vennootschap, hoe zij mogen worden 

verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.  

7.3. De machtiging van de algemene vergadering is niet vereist indien de  

vennootschap volgestorte aandelen verkrijgt om deze aandelen, krachtens een voor 

hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de 

vennootschap of van een groepsmaatschappij, op de voorwaarde dat deze aandelen 

zijn opgenomen in een prijscourant van een beurs.  

7.4. Elke vervreemding van aandelen door de vennootschap vereist een besluit van  

het bestuur. Een dergelijk besluit zal ook de voorwaarden van de vervreemding 

bepalen. 

7.5. Onder het begrip aandelen in dit Artikel zijn certificaten daarvan begrepen.   

 Vermindering van het kapitaal.  

8.1. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van het bestuur met goedkeuring 

van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste 

kapitaal door intrekking van aandelen of tot vermindering van het nominale bedrag 

van aandelen door statutenwijziging, met inachtneming van het in de wet bepaalde. 

8.2. Voor een besluit van de algemene vergadering tot vermindering van het geplaatste 

kapitaal is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de 

vennootschap vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.  

 Certificaten. 

9.1. Tenzij het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen anders heeft 

besloten, verleent de vennootschap geen medewerking aan de uitgifte van 

certificaten of kent de vennootschap geen medewerking toe aan eerder uitgegeven 

certificaten. Houders van certificaten die zonder medewerking van de vennootschap 

zijn uitgegeven en waaraan geen medewerking is toegekend na de uitgifte, hebben 

geen vergaderrechten.  

 Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. 

10.1. Indien op een aandeel een pandrecht is gevestigd komt het aan dat aandeel 

verbonden stemrecht toe aan de aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging 

van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend. Een pandhouder met stemrecht 

heeft vergaderrecht. 

10.2. Een aandeelhouder die vanwege een pandrecht geen stemrecht heeft, heeft 

vergaderrecht. Een pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. 

10.3. Indien op een aandeel een vruchtgebruik is gevestigd komt het aan dat aandeel 

verbonden stemrecht toe aan de aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging 

van het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker is toegekend. Een vruchtgebruiker met 

stemrecht heeft vergaderrecht. 

10.4. Een aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft, heeft 

vergaderrecht. Een vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. 

 Register van aandeelhouders. 

11.1. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle 
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aandeelhouders zijn opgenomen, alsmede nadere gegevens die bij de wet zijn 

voorgeschreven of door het bestuur passend worden geacht. Het register wordt 

regelmatig bijgehouden.  

11.2. Het register van aandeelhouders kan in verschillende delen en op verschillende 

locaties worden gehouden. Het register van aandeelhouders kan deels buiten 

Nederland worden gehouden ter voldoening aan de daar geldende wetgeving of op 

grond van buitenlandse beursvoorschriften. Het bestuur kan een of meer 

registerhouders aanwijzen om namens hem het register of een deel daarvan bij te 

houden. 

11.3. Aandeelhouders dienen hun namen en (e-mail)adressen aan het bestuur of een 

overeenkomstig artikel 11.2 door het bestuur aangewezen registerhouder te 

verstrekken. De verantwoordelijkheid voor alle gevolgen van het niet, of onjuist, 

verstrekken van dergelijke gegevens wordt gedragen door de betreffende 

aandeelhouder. Indien de aandeelhouder een elektronisch adres opgeeft met het 

oog op de inschrijving in het register, wordt deze opgave geacht de instemming in te 

houden om alle kennisgevingen en aankondigingen voor een vergadering langs 

elektronische weg te ontvangen. 

11.4. Op verzoek van een aandeelhouder verstrekt het bestuur hem kosteloos een 

uittreksel uit het register betreffende zijn rechten met betrekking tot aandelen. 

11.5. De bepalingen van de Artikelen 11.1, 11.3 en 11.4 zijn van overeenkomstige 

toepassing op de houders van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op een of 

meer aandelen, met uitzondering van de houder van een pandrecht dat is gevestigd 

zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. 

11.6. Het bestuur is bevoegd inlichtingen en gegevens uit het register van aandeelhouders 

aan de autoriteiten te verstrekken of te doen verstrekken, voor zover zulks wordt 

verlangd ter voldoening aan toepasselijke buitenlandse wetgeving of regels van de 

effectenbeurs waar de aandelen van de vennootschap tot de handel zijn toegelaten. 

 Overdracht van aandelen. 

12.1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, is voor de levering van een aandeel of de 

levering van een beperkt recht op een aandeel vereist een daartoe bestemde akte 

alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling 

partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. Met zodanige 

erkenning staat gelijk de betekening van die akte aan de vennootschap of betekening 

van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of uittreksel van die akte. 

12.2. Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, in overeenstemming met het 

toepasselijke recht inzake internationaal privaatrecht als bedoeld in Titel 10 van Boek 

10 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder artikel 10:138 BW, zolang aandelen 

zijn toegelaten tot de handel aan een gereglementeerde buitenlandse effectenbeurs, 

kan de vennootschap bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur bepalen dat 

het goederenrechtelijke regime met betrekking tot de aandelen wordt beheerst door 

het recht van de staat van vestiging van die effectenbeurs dan wel door het recht van 

de staat waarin met instemming van de betrokken beurs leveringen en andere 
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goederenrechtelijke rechtshandelingen betreffende de aandelen kunnen of moeten 

worden verricht, waartoe te dien einde mede worden gerekend de aandelen die zijn 

ingeschreven in een deel van het register van aandeelhouders dat met het oog op 

die toelating tot de handel buiten Nederland wordt gehouden. Een dergelijke 

aanwijzing, alsmede een besluit tot intrekking van een dergelijke aanwijzing, wordt 

overeenkomstig het toepasselijke recht openbaar gemaakt.  

12.3. Overeenkomstig het toepasselijke recht inzake internationaal privaatrecht als 

bedoeld in Titel 10 van Boek 10 BW, in het bijzonder artikel 10:141 BW, wordt het 

goederenrechtelijke regime met betrekking tot aandelen die giraal worden 

overgedragen beheerst door het recht van de staat op wiens grondgebied de 

rekening wordt gehouden waarin de aandelen worden geadministreerd, waartoe te 

dien einde mede behoren de aandelen die zijn ingeschreven in het deel van het 

register van aandeelhouders dat ten behoeve van die administratie buiten Nederland 

wordt gehouden. 

 Bestuur. 

13.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van 

hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de 

met haar verbonden onderneming. 

13.2. Het aantal bestuurders wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.  

13.3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op bindende 

voordracht van de raad van commissarissen.  

13.4. De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten aan de voordracht het bindend 

karakter ontnemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen. Indien aan de voordracht het bindend karakter wordt ontnomen, 

wordt door de raad van commissarissen een nieuwe voordracht opgemaakt. Indien 

de bindende voordracht één kandidaat voor een vacature bevat, heeft een besluit 

over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend 

karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Een nieuwe algemene vergadering als 

bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen. 

13.5. Een besluit tot benoeming van een bestuurder die niet is voorgedragen door de raad 

van commissarissen, kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee 

derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste 

kapitaal vertegenwoordigen. Ten aanzien van onderwerpen als bedoeld in dit lid en 

het vorige lid kan niet met toepassing van artikel 2:120 lid 3 BW een nieuwe 

algemene vergadering worden bijeengeroepen. 

13.6. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar, met 

dien verstande dat zijn benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na afloop van de 

jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het vierde jaar na zijn benoeming. 

Herbenoeming van een bestuurder is mogelijk met inachtneming van het in de vorige 

zin bepaalde. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van 

commissarissen besluiten van de maximale zittingsduur van vier (4) jaar af te wijken.  
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13.7. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst 

of ontslagen. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van 

een bestuurder kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft 

van het geplaatste kapitaal, tenzij het besluit is genomen op voorstel van de raad 

van commissarissen in welk geval het besluit is genomen met een gewone 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een nieuwe algemene vergadering als 

bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen. Iedere bestuurder 

kan tevens te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.  

13.8. Indien een bestuurder geschorst is en de algemene vergadering niet binnen drie 

maanden na de datum van de schorsing tot zijn ontslag besluit, vervalt de schorsing. 

 Bezoldiging bestuurders. 

14.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. 

Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van 

de wettelijke voorschriften ter zake. 

14.2. De bezoldiging van bestuurders wordt vastgesteld door de raad van commissarissen 

met inachtneming van het beleid als bedoeld in Artikel 14.1. 

14.3. De raad van commissarissen legt een voorstellen ten aanzien van regelingen voor 

de bezoldiging van bestuurders in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen 

van aandelen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In dit voorstel 

moet ten minste zijn opgenomen het aantal aandelen of rechten tot het nemen van 

aandelen dat aan het bestuur kan worden toegekend, alsmede de criteria die gelden 

voor dergelijke toekenningen of wijzigingen daarvan. Het ontbreken van de 

goedkeuring van de algemene vergadering tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan. 

 Besluitvorming door het bestuur. Taken. 

15.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als één of meer 

bestuurders zulks nodig acht. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering bijeen 

te roepen. De oproeping tot de vergadering vermeldt de agenda van de vergadering 

en geschiedt niet later dan op de vierde dag vóór die van de vergadering. Een 

bestuurder kan zich in vergaderingen van het bestuur slechts door een andere 

bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. 

15.2. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde 

medebestuurder, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het 

stemrecht uit te oefenen. 

15.3. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te 

nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is 

vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 

vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 

15.4. Het bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met een gewone meerderheid 
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van stemmen. Iedere bestuurder kan een stem uitbrengen. 

15.5. Een bestuurder 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 en de met haar verbonden onderneming. Wanneer 

hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door 

de raad van commissarissen.  

15.6. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuurders met deze 

wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten 

vergadering kunnen de stemmen uitsluitend schriftelijk worden uitgebracht.  

15.7. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze 

van het bestuur. Het bestuur kan bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in 

het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan besluiten dat het 

vaststellen van deze regels en het bepalen van deze taakverdeling aan haar 

goedkeuring is onderworpen. Van een dergelijk besluit wordt het bestuur door de 

raad van commissarissen schriftelijk in kennis gesteld. 

 Goedkeuring bestuursbesluiten. 

16.1. De raad van commissarissen kan besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring 

onderwerpen. Van een dergelijk besluit wordt het bestuur door de raad van 

commissarissen schriftelijk in kennis gesteld. 

16.2. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten 

van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter 

van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: 

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

derde; 

b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de 

vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of 

vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een 

commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze 

samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de 

vennootschap; 

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een 

vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de 

activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een 

geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met 

toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de 

vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. 

16.3. Het ontbreken van de hierboven bedoelde goedkeuring tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. 

 Ontstentenis of belet bestuur. 

17.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder kan deze tijdelijk worden 

vervangen door een persoon, die de raad van commissarissen daartoe heeft 
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aangewezen en tot dat tijdstip is (zijn) de andere bestuurder(en) met het bestuur 

belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders is het bestuur van de 

vennootschap opgedragen aan de raad van commissarissen. Degene(n) die op deze 

wijze met het bestuur is (zijn) belast, kan (kunnen) één of meer personen aanwijzen 

om in plaats van of samen met dezen met het bestuur van de vennootschap te zijn 

belast. 

17.2. Er is in ieder geval sprake van belet van een bestuurder zoals bedoeld in de Artikel 

17.1:  

a. tijdens zijn schorsing; 

b. in een periode waarin de vennootschap geen contact met hem heeft kunnen 

opnemen (ook niet als gevolg van ziekte), mits die periode langer heeft 

geduurd dan vijf aaneengesloten dagen (of een andere periode die de raad 

van commissarissen op grond van de beschikbare feiten en omstandigheden 

vaststelt); of 

c. in verband met en tijdens de beraadslaging en besluitvorming van de raad 

over aangelegenheden ten aanzien waarvan hij heeft verklaard een 

tegenstrijdig belang te hebben, of ten aanzien waarvan de raad van 

commissarissen heeft vastgesteld dat hij een tegenstrijdig belang heeft als 

bedoeld in Artikel 15.5. 

 Vertegenwoordiging van de vennootschap.  

18.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk handelend. 

18.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de 

vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. 

Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. 

 Raad van commissarissen. 

19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen. Het aantal commissarissen 

wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen 

bestaat uit natuurlijke personen. 

19.2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op bindende 

voordracht van de raad van commissarissen.  

19.3. De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten aan de voordracht het bindend 

karakter ontnemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen. Indien aan de voordracht het bindend karakter wordt ontnomen, 

wordt door de raad van commissarissen een nieuwe voordracht opgemaakt. Indien 

de bindende voordracht één kandidaat voor een vacature bevat, heeft een besluit 

over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend 

karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Een nieuwe algemene vergadering als 

bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen. 
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19.4. Een besluit tot benoeming van een commissaris die niet is voorgedragen door de 

raad van commissarissen, kan slechts worden genomen met een meerderheid van 

twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste 

kapitaal vertegenwoordigen. Ten aanzien van onderwerpen als bedoeld in dit lid en 

het vorige lid kan niet met toepassing van artikel 2:120 lid 3 BW een nieuwe 

algemene vergadering worden bijeengeroepen. 

19.5. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar, met 

dien verstande dat zijn benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na afloop van de 

jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het vierde jaar na zijn benoeming. 

Herbenoeming van een commissaris is mogelijk met inachtneming van het in de 

vorige zin bepaalde. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van 

commissarissen besluiten van de maximale zittingsduur van vier (4) jaar af te wijken.  

19.6. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

geschorst of ontslagen. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing of 

ontslag van een commissaris kan slechts worden genomen met een meerderheid 

van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende 

meer dan de helft van het geplaatste kapitaal, tenzij het besluit is genomen op 

voorstel van de raad van commissarissen in welk geval het besluit is genomen met 

een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een nieuwe algemene 

vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen.  

19.7. Indien een commissaris geschorst is en de algemene vergadering niet binnen drie 

maanden na de datum van de schorsing tot zijn ontslag besluit, vervalt de schorsing. 

19.8. Bij het doen van een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de 

kandidaat de volgende inlichtingen verschaft: 

a. zijn leeftijd en beroep; 

b. het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de 

vennootschap; 

c. de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover deze van 

belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris; 

d. de namen van de entiteiten waaraan hij reeds als commissaris of niet 

uitvoerende bestuurder verbonden is; indien zich daaronder entiteiten 

bevinden die deel uitmaken van dezelfde groep, kan met de vermelding van 

de naam van de groep worden volstaan. 

De voordracht dient met redenen te zijn omkleed. In geval van herbenoeming wordt 

rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft 

vervuld. 

19.9. De raad van commissarissen kiest een commissaris tot voorzitter. De raad van 

commissarissen kan de voorzitter ontslaan, met dien verstande dat de aldus 

ontslagen commissaris zijn mandaat als commissaris vervolgens zal voortzetten 

zonder de titel van voorzitter te voeren. 

19.10. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen. 
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 Taken en organisatie raad van commissarissen.  

20.1. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur 

en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij 

de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  

20.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van 

diens taak noodzakelijke gegevens. Tenminste éénmaal per jaar zal het bestuur de 

raad van commissarissen schriftelijk informeren over de hoofdlijnen van het 

strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en 

controlesysteem van de vennootschap. 

20.3. De raad van commissarissen kan een reglement opstellen betreffende zijn 

organisatie, besluitvorming en andere interne aangelegenheden, met inachtneming 

van deze statuten. Bij de vervulling van hun taak handelen de commissarissen met 

inachtneming van dit reglement. 

20.4. De raad van commissarissen stelt de commissies in die de vennootschap verplicht 

is te hebben en voor het overige zodanige commissies als de raad van 

commissarissen passend acht. De raad van commissarissen stelt een reglement 

vast betreffende de organisatie, besluitvorming en overige interne aangelegenheden 

van zijn commissies. 

 De vergadering van de raad van commissarissen. 

21.1. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden zo dikwijls als 

één of meer commissarissen zulks nodig acht. Iedere commissarissen is bevoegd 

een vergadering bijeen te roepen. De oproeping tot de vergadering vermeldt de 

agenda van de vergadering en geschiedt niet later dan op de vierde dag vóór die van 

de vergadering.  

21.2. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde 

medecommissaris, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het 

stemrecht uit te oefenen. 

21.3. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te 

nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is 

vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 

geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 

vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 

21.4. Tenzij deze statuten of het reglement van de raad van commissarissen anderszins 

bepalen, besluit de raad van commissarissen besluit met een gewone meerderheid 

van stemmen. Iedere commissaris kan een stem uitbrengen. 

21.5. Een commissaris 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 en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de 

raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit 



- 13 - 

 

C I V I L E N C E 

 

 

desondanks door de raad van commissarissen genomen als ware geen van de 

commissarissen een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in de voorgaande zin.  

21.6. De raad van commissarissen kan te allen tijde buiten vergadering schriftelijk 

besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle dan in functie zijnde 

commissarissen wordt voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van 

besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door schriftelijke 

verklaringen van alle dan in functie zijnde commissarissen. 

21.7. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende 

commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de taken van de raad 

van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle 

commissarissen of van de enige commissaris worden de taken van de raad van 

commissarissen tijdelijk opgedragen aan een of meer personen die daartoe door de 

algemene vergadering worden aangewezen.. 

 Vrijwaring bestuurders en commissarissen. 

22.1. De vennootschap vrijwaart iedere huidige of voormalige bestuurder en commissaris 

(in dit Artikel ieder een "Functionaris") in elke voorziene of aanhangige actie, 

rechtsgeding, procedure of onderzoek ter zake van elke vordering tegen die 

Functionaris die verband houdt met de uitoefening van zijn respectieve taken als 

Functionaris voor alle: 

a. kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbouwde 

honoraria van advocaten, die redelijkerwijs zijn gemaakt in verband met de 

verdediging van die Functionaris in de desbetreffende actie, rechtszaak, 

procedure of onderzoek of een schikking daarvan; 

b. aansprakelijkheden, verliezen, schades, boetes, straffen en andere claims 

en/of financiële gevolgen van (gerechtelijke of arbitrale) uitspraken tegen die 

Functionaris, met uitzondering van eventuele reputatieschade en (andere) 

immateriële schade; en 

c. betalingen door die Functionaris en/of enige andere financiële gevolgen die 

voortvloeien uit een schikking van een dergelijke actie, rechtszaak, 

procedure of onderzoek, met uitzondering van reputatieschade en (andere) 

immateriële schade, onder de voorwaarde van voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring door de vennootschap van een dergelijke schikking (welke 

goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden onthouden),  

mits hij te goeder trouw handelde en op een wijze waarvan hij in redelijkheid meende 

dat die in het belang, of althans niet tegen het belang, van de vennootschap was of 

buiten zijn mandaat, en, met betrekking tot enigerlei strafrechtelijke actie of 

procedure geen redelijke aanleiding had te menen dat zijn gedrag onwettig was. 

22.2. Een vrijwaring door de vennootschap als bedoeld in Artikel 22.1 hiervoor wordt 

slechts gegeven, na vaststelling door het bestuur dat in het licht van alle 

omstandigheden van het geval de betreffende Functionaris in aanmerking komt voor 

vrijwaring aangezien hij de gedragsnormen van Artikel 22.1 in acht heeft genomen.  
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22.3. Niettegenstaande de bepalingen van Artikel 22.4 kunnen gevrijwaarde bedragen als 

bedoeld in Artikel 22.1 onder (a) tot en met (c) worden betaald door de vennootschap 

vóór de uiteindelijke uitspraak in, of afwikkeling van, de relevante voorziene of 

aanhangige actie, rechtszaak of procedure tegen die betreffende Functionaris, na 

een besluit van het bestuur met betrekking tot het betreffende geval.  

22.4. Een Functionaris heeft geen recht op de in Artikel 22 bedoelde vrijwaring, indien en 

voor zover:  

a. door een bevoegde rechter, rechterlijk college of, in geval van arbitrage, een 

arbiter of arbitraal college in een einduitspraak, waartegen geen 

rechtsmiddelen (meer) openstaan, is vastgesteld dat het handelen of nalaten 

van de (huidige of voormalige) Functionaris kan worden aangemerkt als 

opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij zulks in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zou zijn; 

b. de kosten of het vermogensverlies van de Functionaris zijn/is gedekt door 

een verzekering en de verzekeraar is overgegaan tot uitbetaling van de kosten 

en/of het vermogensverlies;  

c. de betreffende procedure door de vennootschap en/of een vennootschap in 

de groep aanhangig is gemaakt bij de betreffende rechter, rechterlijk college 

of, in geval van arbitrage, arbiter of arbitraal college,  

in welk geval hij onverwijld enig bedrag dat aan hem (vooruit, al naar gelang het 

geval) is betaald onder dit Artikel 22, zal terugbetalen aan de vennootschap. 

  Boekjaar, jaarrekeningen en bestuursverslag. 

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

23.2. Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt het bestuur de 

jaarrekening op. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle 

commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt 

daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. 

23.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de 

krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de 

algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig 

zijn.  

23.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.  

23.5. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder of een 

commissaris. 

 Accountant. 

24.1. De algemene vergadering verleent aan (een) accountant(s) de opdracht om de 

jaarrekening te onderzoeken. Indien de algemene vergadering verzuimt aan (een) 

accountant(s) de opdracht te verlenen, is de raad van commissarissen daartoe 

bevoegd.  

24.2. De aan de accountant(s) verleende opdracht kan slechts worden ingetrokken door 
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de algemene vergadering en, indien de raad van commissarissen de opdracht heeft 

verleend, door de raad van commissarissen, om geldige redenen en met 

inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW. 

24.3. De accountant(s) brengt (brengen) aan de raad van commissarissen en het bestuur 

verslag uit over de bevindingen van de controle, en geeft (geven) de resultaten van 

de controle weer in een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening. 

 Bestemming van winst en uitkeringen. 

25.1. Het bestuur bepaalt welk gedeelte van de uit de jaarrekening blijkende winst van de 

vennootschap aan de reserves van de vennootschap wordt toegevoegd. Het 

overblijvende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene 

vergadering voor uitkering op de aandelen op voorstel van het bestuur. 

25.2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen 

groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal 

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden 

aangehouden. 

25.3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat 

zij geoorloofd is. 

25.4. Bij de berekening van het winstbedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, 

komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de 

aandelen in aanmerking. 

25.5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in 

haar kapitaal houdt, mede, tenzij op zodanige aandelen een recht van vruchtgebruik 

of een pandrecht rust. 

25.6. Een uitkering is betaalbaar op een zodanige datum en, indien het een uitkering in 

contanten betreft, in de valuta of valuta's als door het bestuur te bepalen. 

25.7. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten dat een 

uitkering, in plaats van in geld, geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in de vorm van 

aandelen in het kapitaal van de vennootschap of in de vorm van activa van de 

vennootschap. 

25.8. Een vordering tot betaling van een uitkering verjaart door verloop van vijf jaar vanaf 

de datum waarop de uitkering opeisbaar is geworden. 

25.9. Het bestuur kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen, mits 

uit een met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgemaakte tussentijdse 

vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van Artikel 25.2 is voldaan, en met 

inachtneming van (andere) toepasselijke wettelijke bepalingen.  

25.10. Het bestuur, of de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, kan besluiten 

tot uitkeringen ten laste van de agioreserve of ten laste van andere door de 

vennootschap aangehouden uitkeerbare reserves, mits uit een tussentijdse 

vermogensopstelling, welke is opgemaakt overeenkomstig de wettelijke 

voorschriften, blijkt dat aan het vereiste van Artikel 25.2 is voldaan, en met 

inachtneming van (andere) toepasselijke wettelijke bepalingen.  

  Algemene vergadering. Aankondiging en agenda. 
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26.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste een algemene vergadering gehouden. Deze 

jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar van de vennootschap. 

26.2. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn ieder bevoegd tot het bijeenroepen 

van een algemene vergadering. De algemene vergaderingen kunnen worden 

gehouden in de plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft, Amsterdam, 

Rotterdam Utrecht, 's-Gravenhage, Zaanstad, Assen, Groningen of 

Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol). 

26.3. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door het bestuur met 

inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn en in overeenstemming met de 

wet. 

26.4. De oproeping geschiedt door middel van een aankondiging in een landelijk verspreid 

dagblad. 

26.5. De aandeelhouders kunnen ook worden opgeroepen door middel van 

oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die aandeelhouders, zoals deze zijn 

vermeld in het register van aandeelhouders. 

26.6. Het bestuur kan besluiten dat, indien de houder van aandelen alsmede de houder 

van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen 

daarin heeft ingestemd, de oproeping kan geschieden door een langs elektronische 

weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem 

voor dit doel aan de vennootschap kenbaar is gemaakt. 

26.7. Het bestuur kan besluiten dat de oproeping aan houders van met medewerking van 

de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen kan geschieden door een 

langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de 

algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. 

26.8. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer 

houders van aandelen en/of andere vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk 

ten minste het door de wet voor dit doel voorgeschreven gedeelte van het geplaatste 

kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de 

oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met 

redenen omklede verzoek niet later dan op de zestigste (60e) dag voor die van de 

vergadering heeft ontvangen. Dergelijke schriftelijke verzoeken moeten voldoen aan 

de voorwaarden die door het bestuur zijn vastgesteld en op de website van de 

vennootschap zijn geplaatst. 

26.9. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk 

gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren 

en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen.  

26.10. De bestuurders en commissarissen zijn bevoegd de algemene vergadering bij te 

wonen en hebben in die hoedanigheid een raadgevende stem op de algemene 

vergadering. 

26.11. De voorzitter van de algemene vergadering beslist over alle aangelegenheden 

betreffende de toelating tot de algemene vergadering. De voorzitter van de algemene 
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vergadering kan derden tot de algemene vergadering toelaten. 

26.12. De voorzitter kan besluiten dat eenieder zich, alvorens tot een algemene vergadering 

te worden toegelaten, legitimeert aan de hand van een geldig paspoort of een ander 

identificatiemiddel en/of zich onderwerpt aan de veiligheidsregelingen die de 

voorzitter in de gegeven omstandigheden passend acht. 

26.13. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en 

houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen geen geldige besluiten 

worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het 

gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, en de bestuurders en 

commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld 

om advies uit te brengen 

26.14. Iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is bevoegd om, in 

persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord 

te voeren en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is 

vereist dat de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde via het elektronische 

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van 

de verhandelingen ter vergadering en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht kan 

uitoefenen.  

26.15. Voor de toepassing van de Artikelen 26.9 en 26.14 worden zij die op de 

registratiedatum stemrecht en/of vergaderrecht hebben en als zodanig zijn 

ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, geacht die rechten te 

hebben, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering rechthebbende op de 

aandelen of certificaten is. Tenzij de wet anders voorschrijft, is het bestuur bevoegd 

bij het bijeenroepen van een algemene vergadering naar eigen goeddunken te 

bepalen of de vorige zin van toepassing is. 

 Voorzitter. Notulen. Aantekeningen. 

27.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een van de volgende personen, 

met inachtneming van de onderstaande volgorde: 

a. door de voorzitter van de raad van commissarissen, indien hij op de 

algemene vergadering aanwezig is; 

b. door een andere commissaris die door de op de algemene vergadering 

aanwezige commissarissen uit hun midden wordt gekozen; 

c. door een bestuurder die door de op de algemene vergadering aanwezige 

bestuurders uit hun midden wordt gekozen; of 

d. door een andere persoon die daartoe door de op de vergadering aanwezige 

of vertegenwoordigde aandeelhouders is aangewezen. 

27.2. De voorzitter van de algemene vergadering wijst een andere op de algemene 

vergadering aanwezige persoon aan om als secretaris op te treden en notulen te 

maken van het verhandelde in de algemene vergadering. De notulen van een 

algemene vergadering worden vastgesteld door de voorzitter van die algemene 

vergadering of door het bestuur. Wanneer een proces-verbaal van het verhandelde 
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door een notaris wordt opgemaakt, behoeven geen notulen te worden opgemaakt. 

Iedere bestuurder en commissaris kan op kosten van de vennootschap een notaris 

opdracht geven tot het opmaken van een dergelijk proces-verbaal. 

27.3. De algemene vergadering kan in een andere dan de Nederlandse taal worden 

gehouden, indien de voorzitter van de algemene vergadering zulks bepaalt. 

27.4. De voorzitter van de algemene vergadering kan de tijd die de aanwezigen in de 

algemene vergadering mogen nemen om het woord te voeren en het aantal vragen 

dat zij mogen stellen, beperken teneinde de ordelijke gang van zaken in de algemene 

vergadering te waarborgen. De voorzitter van de algemene vergadering kan de 

vergadering ook schorsen indien hij van oordeel is dat daardoor de ordelijke gang 

van zaken in de algemene vergadering wordt gewaarborgd. 

 Besluitvorming in een algemene vergadering. 

28.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem op de algemene vergadering. 

28.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een 

dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden 

uitgebracht, evenmin voor een aandeel waarvoor een van hen een certificaat van 

een aandeel houdt.  

28.3. 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 waarvan de wet 

of de statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.  

28.4. Tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden de 

besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen, zonder quorumvereiste. Blanco stemmen worden geacht 

niet te zijn uitgebracht.  

28.5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 

 Besluitvorming buiten vergadering. 

29.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in vergadering 

geschieden, tenzij certificaten met medewerking van de vennootschap zijn 

uitgegeven, met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. De 

stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De bestuurders en commissarissen worden 

in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen alvorens het besluit wordt genomen.  

 Statutenwijziging. 

30.1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten de statuten van 

de vennootschap te wijzigen. 

30.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal 

worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering 

worden vermeld en dient het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk 

is opgenomen, ten kantore van de vennootschap worden neergelegd ter inzage voor 

de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden om daar te worden bewaard tot 

na afloop van de vergadering.  

 Ontbinding. Liquidatie. 
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31.1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur tot ontbinding van de 

vennootschap besluiten. 

31.2. Ingeval een besluit tot ontbinding van de vennootschap wordt genomen, geschiedt 

de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering een of meer andere 

personen als vereffenaar aanwijst. 

31.3. De statuten blijven, voor zover mogelijk, van kracht tijdens het proces van 

vereffening. 

31.4. Het liquidatieoverschot wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Alleen het bedrag 

van de verplichte stortingen van de nominale waarde van de aandelen wordt in 

aanmerking genomen bij de berekening van het bedrag dat op elk aandeel moet 

worden uitgekeerd. De aandeelhouders kunnen met algemene stemmen besluiten 

van de vorige volzin af te wijken. 

 Diversen. 

32.1. De vennootschap heeft [Nordic Issuer Services AS] – een rekeningbeheerder in de 

betekenis van artikel 6-2 van de Noorse Wet betreffende centrale 

effectenbewaarinstellingen en effectenafwikkeling van 15 maart 2019 nr. 6, 

implementerende Verordening (EU) nr. 236/2012 (de CSD-verordening) 

geautoriseerd door Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo), de Noorse 

centrale effectenbewaarsinstelling aangewezen door de Noorse toezichthoudende 

autoriteit Finanstilsvnet - aangewezen als houder van het deel van het register van 

aandeelhouders dat in Noorwegen moet worden gehouden met het oog op de 

toelating van de aandelen tot de handel op Euronext Growth Oslo, een multilaterale 

handelsfaciliteit die in Noorwegen wordt geëxploiteerd door Oslo Børs ASA. 

32.2. De vennootschap heeft bepaald in overeenstemming met Artikel 12.2 en artikel 

10:138 lid 2 BW dat zolang als aandelen zijn toegelaten tot de notering aan Euronext 

Growth Oslo, het goederenrechtelijke regime met betrekking tot de aandelen die zijn 

toegelaten tot de notering aan Euronext Growth Oslo met inbegrip van de wettelijke 

regels inzake eigendom, bezit en overdracht, wordt beheerst door het recht van 

Noorwegen. 

32.3. Overeenkomstig Artikel 12.3 en artikel 10:141 BW wordt het goederenrechtelijke 

regime met betrekking tot de in girale vorm aangehouden aandelen die zijn 

geregistreerd in het deel van het register van aandeelhouders dat in Noorwegen 

wordt bijgehouden, beheerst door het recht van Noorwegen. 

32.4. Euronext Securities Oslo is gerechtigd de notariële diensten en centrale dienst voor 

het aanhouden van effectenrekeningen te verrichten als bedoeld in Afdeling A onder 

1 en 2 en Afdeling B onder 2 sub (a) tot en met (d) van de bijlage bij de Verordening 

(EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 

betreffende de verbetering van effectenafwikkeling in de Europese Unie en 

betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 

98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (de CSD-verordening) 

met betrekking tot de aandelen geregistreerd in het deel van het register van 

aandeelhouders dat in Noorwegen wordt bijgehouden. 


