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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Betreft: Caparis N.V.

Heden, datum, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden:
de heer Alex Bonnema, geboren te Tietjerksteradeel op zeventien juli negentienhonderdachtenzestig, wonende te , , houder van een Nederlands paspoort/rijbewijs/identiteitskaart met nummer , geldig tot ;
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de naamloze vennootschap:
Caparis N.V., statutair gevestigd te Drachten (gemeente Smallingerland), kantoorhoudende
te 9207 AM Drachten, Ampèrelaan 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
01094699, en aldus deze vennootschap bevoegdelijk vertegenwoordigende, ter uitvoering
van na te melden besluitvorming;
"Caparis N.V." verder ook aan te duiden als: de vennootschap.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vooraf:
1.

de vennootschap is opgericht bij akte op twee januari tweeduizend twee verleden voor
mr. Pieter Arjan van Dijk, destijds notaris te Leeuwarden;

2.

de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig
december tweeduizend veertien verleden voor mr. Hillebrand Philipppus Breuker, notaris te Drachten;

3.

de algemene vergadering van de vennootschap heeft met inachtneming van het bepaalde in de wet en in haar statuten, zulks derhalve met goedkeuring van haar raad
van commissarissen en, waar nodig, met goedkeuring van haar ondernemingsraad,
besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en in het geheel opnieuw vast te
stellen, en daarbij de verschenen persoon te machtigen deze besluitvorming ten uitvoer
te leggen, van welke besluitvorming van de algemene vergadering, raad van commissarissen en ondernemingsraad blijkt uit de respectievelijk als Bijlage 1, Bijlage 2 en
Bijlage 3 te hechten stukken.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van
gemelde besluitvorming en met gebruikmaking van voormelde machtiging de statuten van
de vennootschap hierbij te wijzigen en in het geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
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STATUTEN
INDEX
Artikel 1:

Naam en zetel

Artikel 2:

Doel

Artikel 3:

Kapitaal/aandelen/conversie, samenvoeging of splitsing van aandelen

Artikel 4:

Kwaliteitseis aandeelhouderschap

Artikel 5:

Uitgifte van aandelen

Artikel 6:

Aandeelhoudersregister/vorm mededelingen

Artikel 7:

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen; kapitaalvermindering

Artikel 8:

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 9:

Certificaten

Artikel 10:

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen

Artikel 11:

Aandelen in gemeenschap

Artikel 12:

Overdracht van aandelen en het vestigen en leveren van vruchtgebruik
daarop

Artikel 13:

Blokkeringsregeling/goedkeuringsregeling

Artikel 14:

Aanbiedingsplicht kwaliteitseis

Artikel 15:

Bijzondere aanbiedingsplicht

Artikel 16:

Bestuur

Artikel 17:

Bestuur, taak, werkwijze en besluitvorming

Artikel 18:

Bestuursvoering, goedkeuring bestuursbesluiten

Artikel 19:

Vertegenwoordiging

Artikel 20-23:

Raad van commissarissen

Artikel 24-27:

Algemene vergadering

Artikel 28:

Boekjaar

Artikel 29:

Jaarrekening

Artikel 30-31:

Winstverdeling

Artikel 32-33:

Statutenwijziging/ontbinding/fusie/splitsing/kapitaalvermindering

Artikel 34:

Onvoorziene gevallen

Naam en zetel
Artikel 1.
1. De vennootschap draagt de naam: Caparis N.V.
2. Zij is gevestigd te Drachten (gemeente Smallingerland).
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Doel
Artikel 2.
1.

De vennootschap heeft ten doel:
a.

het in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet 2015
onder aangepaste omstandigheden bieden van arbeid aan de in de Wet sociale
werkvoorziening en de Participatiewet 2015 bedoelde personen;

b.

het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van de
arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt
worden belemmerd;

c.

het realiseren van sociale activering, scholing en andere stimuleringsactiviteiten
ten behoeve van de in de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet 2015
bedoelde personen; alsmede

d.

al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.

2.

De vennootschap is bevoegd tot het deelnemen in-, zich financieel interesseren bij-,
toezicht uitoefenen op- en het bestuur voeren over andere ondernemingen en vennootschappen, het verstrekken van leningen en kredieten aan die ondernemingen en vennootschappen, danwel het verstrekken van zekerheden tot voldoening van door die ondernemingen en vennootschappen van derden opgenomen leningen en kredieten, alles
in de ruimste zin van het woord.

Kapitaal/aandelen/conversie samenvoeging of splitsing van aandelen
Artikel 3.
1.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), verdeeld in tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000)
aandelen met een nominale waarde van een euro (€ 1,00).

2.

De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
Het bestuur kan, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde en met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, de nummering van de aandelen
wijzigen.

3.

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

4.

De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot conversie, samenvoeging of splitsing van aandelen. Voor zover conversie geplaatste aandelen betreft, kan conversie
slechts plaatsvinden met instemming van de houders van de te converteren aandelen,
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nadat daartoe is besloten in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
5.

De conversie is direct van kracht nadat het besluit, met inachtneming van het in het
derde lid van dit artikel bepaalde, is genomen.
Indien de conversie echter plaatsvindt in het kader van een statutenwijziging dan wel
indien het een samenvoeging of splitsing betreft van aandelen, treedt zij in werking direct nadat de statuten zijn gewijzigd.

Kwaliteitseis aandeelhouderschap
Artikel 4.
Aandeelhouders kunnen slechts zijn:
a.

Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen of door Nederlandse publiekrechtelijke
rechtspersonen onmiddellijk of middellijk beheerste privaatrechtelijke rechtspersonen of
ondernemingen, die zijn aan te merken als “aanbestedende dienst” als bedoeld in de
Aanbestedingswet tweeduizend twaalf;

b.

de vennootschap zelf.

Uitgifte van aandelen
Artikel 5.
1.

a.

Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen (daaronder begrepen het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt op grond van een
met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen genomen besluit
van de algemene vergadering.

b.

De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte
met inachtneming van deze statuten vast en regelt alles dat op de uitvoering van
het desbetreffende besluit betrekking heeft, zulks alles met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

c.

De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van besluiten zoals in sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan
deze overdracht herroepen. Indien de algemene vergadering een ander vennootschapsorgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing tevens bepaald hoeveel aandelen
mogen worden uitgegeven, alsmede de duur van de aanwijzing, welke niet langer
dan vijf jaren mag zijn. Zolang een ander orgaan tot uitgifte bevoegd is, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten. Het andere vennootschapsorgaan
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behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de sub a en b genoemde besluiten.
d.
2.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij de uitgifte van aandelen – ook als deze worden uitgegeven tegen inbreng anders
dan in geld – heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid
van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij de aandelen worden uitgegeven
ingevolge een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen.
Het recht van voorkeur is niet afzonderlijk overdraagbaar.
Het recht van voorkeur kan door een besluit van de algemene vergadering worden
beperkt of uitgesloten, mits daartoe de goedkeuring van de raad van commissarissen is
verkregen.

3.

De uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen geschiedt bij notariële akte,
conform de bepalingen van de wet.

4.

Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de
wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend vast.
Dat tijdvak beloopt ten minste twee weken na de dag van verzending van de in lid 5
bedoelde mededeling.

5.

Aan alle aandeelhouders wordt door de vennootschap mededeling gedaan van de uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend.

6.

Voor besluiten als in dit artikel bedoeld, geldt hetgeen hierna in artikel 32 is bepaald
voor een besluit tot statutenwijziging.

7.

Hetgeen in dit artikel ten aanzien van de uitgifte van aandelen is bepaald is, behoudens
voor zover uit de tekst anders blijkt, van overeenkomstige toepassing op het verlenen
van rechten tot het nemen van aandelen.

Aandeelhoudersregister/vorm mededelingen
Artikel 6.
1.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van
aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het op ieder aandeel gestorte bedrag en de datum van erkenning door dan wel betekening aan de vennootschap en de datum van inschrijving.

2.

In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een
recht van vruchtgebruik op die aandelen hebben.
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3.

Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker van aandelen is verplicht er voor te zorgen
dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

4.

In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt ten slotte opgenomen
ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede
ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen, de dag van levering.

5.

Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker
kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

6.

Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers.
De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een
ieder.
Een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

7.

Alle mededelingen, kennisgevingen en verzoeken door de vennootschap/bestuur aan
aandeelhouders of andersom, dienen, tenzij tussen de betrokkenen anders wordt overeengekomen, te geschieden per aangetekend schrijven, electronic mail of deurwaardersexploit. Indien mededelingen, kennisgevingen en verzoeken per electronic mail
hebben plaatsgevonden respectievelijk zijn ingesteld, dienen deze op straffe van verval
onverwijld per aangetekend schrijven of deurwaardersexploit door de verzender te worden bevestigd waarbij de datum van verzending van het bericht geldt als datum van
ontvangst, tenzij de ontvangst van het bericht schriftelijk of per electronic mail door de
ontvanger is bevestigd, één en ander tenzij tussen betrokkenen anders wordt overeengekomen.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen; kapitaalvermindering
Artikel 7.
1.

De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen.

2.

Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

3.

Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien
voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
a.

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

het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan één/tiende van het geplaatste kapitaal;

4.

c.

door de raad van commissarissen goedkeuring tot de verkrijging is verleend;

d.

door de algemene vergadering is machtiging tot de verkrijging verleend.

Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen
volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld en zo nodig goedgekeurd, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 3 van dit artikel niet toegestaan.

5.

De in lid 3 sub c bedoelde machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De
algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

6.

De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder
algemene titel verkrijgt.

7.

Op de vervreemding van door de vennootschap in haar eigen kapitaal verkregen aandelen is artikel 5 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige
vervreemding ook beneden pari kan plaatsvinden.

8.

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

9.

Voor een besluit tot machtiging of vervreemding als in dit artikel bedoeld, geldt hetgeen
hierna in artikel 32 is bepaald voor een besluit tot statutenwijziging.

10. Besluitvorming tot kapitaalvermindering, oftewel tot verlaging van het statutaire bedrag
van de aandelen dan wel tot intrekking van aandelen, indien en voor zover door de wet
toegestaan, wordt met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen
genomen door de algemene vergadering.
Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen
Artikel 8.
De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen,
een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of zich anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaat-
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schappijen.
Certificaten
Artikel 9.
1.

De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van
certificaten van aandelen.

2.

Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd
hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen
Artikel 10.
1.

Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd, doch slechts ten gunste van hen die
voldoen aan de in artikel 4 gestelde kwaliteitseisen.

2.

Aan vruchtgebruikers van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht
worden toegekend. Aan hen komen niet toe de rechten die door de wet zijn toegekend
aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.

3.

Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Aandelen in gemeenschap
Artikel 11.
Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een
gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijk gerechtigden zich slechts tegenover de
vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen
persoon.
Overdracht van aandelen en het vestigen en leveren van vruchtgebruik daarop
Artikel 12.
1.

Voor de levering van een aandeel, of de levering van een beperkt recht daarop, is een
notariële akte vereist conform de bepalingen van de wet.

2.

Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging
en levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen.

Blokkeringsregeling/goedkeuringsregeling
Artikel 13.
1.

Aandelen kunnen slechts worden overgedragen met inachtneming van de in artikel 4
gestelde kwaliteitseisen.
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2.

Voor overdracht van aandelen, daaronder mede begrepen overdracht door de vennootschap van door haar in haar eigen kapitaal gehouden aandelen, is de goedkeuring van
de algemene vergadering vereist overeenkomstig het hierna bepaalde. De goedkeuring
is niet vereist indien alle aandeelhouders schriftelijk goedkeuring aan de overdracht
hebben gegeven. In een dergelijk geval dient de overdracht aan die derde te geschieden binnen drie maanden nadat alle aandeelhouders bedoelde goedkeuring hebben
verstrekt, waarbij de goedkeuring van de eerste aandeelhouder voor de aanvang van
bedoelde driemaandstermijn doorslaggevend is. Evenmin is deze goedkeuring vereist
indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een
andere aandeelhouder verplicht is.

3.

Een aandeelhouder die zijn aandeel/aandelen wil overdragen, hierna ook te noemen:
de verzoeker, geeft bij aangetekende brief kennis aan het bestuur hoeveel aandelen hij
wenst over te dragen. Hij deelt tevens mee aan welke persoon of personen hij wenst
over te dragen.

4.

Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden
binnen vier weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. De oproeping vermeldt de inhoud van die kennisgeving.

5.

De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.

6.

De gevraagde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien:
a.

niet binnen de vermelde termijn de in lid 4 bedoelde vergadering is gehouden;

b.

in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen; of

c.

bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de
weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden die bereid
zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had tegen contante betaling te kopen;

en wel in het sub a. vermelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
7.

De prijs voor het totaal van de aandelen wordt door de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n), hierna
ook te noemen: de gegadigde(n), in onderling overleg vastgesteld.
Indien de verzoeker en de gegadigde(n) binnen dertig dagen geen overeenstemming
over de prijs hebben kunnen bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer on-
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afhankelijke deskundigen, die door de verzoeker en de gegadigde(n) in gezamenlijk
overleg zal of zullen worden benoemd.
Komen de verzoeker en de gegadigde(n) terzake van de benoeming van die deskundige(n) binnen veertien dagen na de in de vorige zin bedoelde termijn van dertig dagen
niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan het Nederlands Arbitrage
Instituut de benoeming van drie deskundigen verzoeken. De benoemde dan wel de
aangewezen deskundige(n) hierna ook te noemen: de deskundigen.
8.

De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en
bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan
kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. De deskundigen brengen hun rapport zo spoedig mogelijk uit aan het bestuur.
Het bestuur deelt binnen acht dagen na ontvangst van het in de vorige zin bedoelde
rapport aan de verzoeker en ieder van de gegadigden mee welke prijs de deskundigen
hebben vastgesteld.

9.

De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen één maand
nadat hem bekend is aan welke gegadigde(n) hij al de aandelen, waarop het verzoek
tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen, en tegen welke prijs.

10. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 7 bedoelde deskundigen zijn
voor rekening van:
a.

de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;

b.

de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de andere helft, indien de aandelen
door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;

c.

de vennootschap, in alle andere gevallen.

Aanbiedingsplicht kwaliteitseis
Artikel 14.
1.

Een aandeelhouder die heeft opgehouden te voldoen aan het bij of krachtens artikel 4
gestelde vereiste voor het aandeelhouderschap, is gehouden binnen één maand zijn
aandelen ter overdracht aan te bieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.

2.

Zodra een aandeelhouder niet meer aan het in artikel 4 gestelde vereiste voldoet is,
zolang deze toestand voortduurt, het aan diens aandelen verbonden vergader- en
stemrecht en recht op uitkeringen opgeschort.
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3.

Zodra geen van de aandeelhouders voldoet aan het in artikel 4 gestelde, gelden zij als
ontheven van het in artikel 4 bepaalde en zal in een onverwijld te houden algemene
vergadering aan de orde worden gesteld het voorstel om de statuten van de vennootschap met de bestaande situatie in lijn te brengen.

Bijzondere aanbiedingsplicht
Artikel 15.
1.

Ingeval:
a.

een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, of ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het
vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap;

b.

van verdwijnen van een rechtspersoon als gevolg van fusie of splitsing, of van
ontbinding van een rechtspersoon, welke aandeelhouder is;

c.

van ophouden van bestaan van een publiekrechtelijke rechtspersoon anders dan
als gevolg van herindeling krachtens de wet;

rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger
casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting zijn/hun aandelen aan te bieden,
zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting.
In een geval, waarin de aanbieder op grond van het zesde lid van artikel 13 vrij is zijn
aandelen aan derden over te dragen heeft de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden
casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht die aandelen te behouden.
Vanaf het moment van het ontstaan van de hiervoor genoemde aanbiedingsverplichting
tot het moment dat de aandelen zijn overgedragen dan wel de aandeelhouder, diens
rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht hebben verkregen de aandelen te behouden kan zonder schriftelijke
goedkeuring van de overige aandeelhouders het aan het/de betreffende aandeel/aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend.
Voor zolang de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders niet aan zijn eventuele aanbiedingsverplichting op grond van dit artikel heeft voldaan wordt het aan diens aandelen verbonden
recht op uitkeringen opgeschort.
2.

Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende aanmaning van
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het bestuur, in verzuim met de aanbieding, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze aanbieding namens de aandeelhouder te doen. Blijven de betrokkenen
in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de vennootschap onherroepelijk
gemachtigd de levering namens hem (hen) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve
van de voormalige eigenaar bij de vennootschap worden gestort.
3.

De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn niet van toepassing op de overdracht of
overgang ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien
van de naleving van die bepalingen.

4.

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen met
aandelen gelijk gesteld.

Bestuur
Artikel 16.
1.

Het bestuur van de vennootschap bestaat uit een of meer natuurlijke personen, aangeduid als bestuurders. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen.
Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde stelt de algemene vergadering, gehoord de raad van commissarissen, het aantal bestuurders vast.

2.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met inachtneming
van de door de raad van commissarissen, gehoord het bestuur en de algemene vergadering, vast te stellen profielschets.
De algemene vergadering bepaalt – in overleg met de raad van commissarissen – het
proces strekkende tot werving en selectie van de te benoemen bestuurder. Dit proces
mondt uit in een door de raad van commissarissen te stellen voordracht, welke niet
bindend is, zulks alles behoudens voor zover de algemene vergadering, na de raad van
commissarissen in de gelegenheid te hebben gesteld daaromtrent advies uit te brengen, anders besluit.
De raad van commissarissen en de ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van een voorgenomen benoeming van een bestuurder.
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Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld
door de algemene vergadering met inachtneming van het in lid 6 en 7 van dit artikel
bepaalde.
De raad van commissarissen is bevoegd een of meer personen voor benoeming tot
bestuurder voor te dragen, welke voordracht niet bindend is.
3.

De algemene vergadering is bevoegd tot ontslag en schorsing van bestuurders. De
raad van commissarissen is tevens bevoegd bestuurders te allen tijde te schorsen, deze schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
Voorts kan zij aan een bestuurder de titel van algemeen directeur verlenen en deze titel
intrekken.
Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing, ontslag, de verlening of intrekking van een titel kan slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste
de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met een meerderheid van
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Indien in deze vergadering geen besluit kan worden genomen, omdat minder dan de
helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan het besluit worden genomen,
ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal, in een tweede vergadering,
bijeen te roepen en te houden ten minste veertien en ten hoogste dertig dagen - de dag
van oproeping en van vergadering niet meegerekend - na de eerste, mits met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.

Indien niet binnen twee maanden nadat een besluit tot schorsing van een bestuurder is
genomen door de algemene vergadering, door de algemene vergadering wordt besloten tot ontslag of tot verlenging van de schorsing, is de betrokken bestuurder in zijn
functie hersteld.
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen door
de algemene vergadering en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop het besluit tot verlenging is genomen.

5.

In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zullen de overige bestuurders of zal de enige overgebleven bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap zijn belast.
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Bij ontstentenis of belet van het gehele bestuur wordt het bestuur van de vennootschap
tijdelijk waargenomen door de door daartoe door de raad van commissarissen aan te
wijzen persoon of personen, niet zijnde lid van de raad van commissarissen.
6.

De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het
beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering, nadat de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld daaromtrent advies uit te brengen en met inachtneming van het in lid 7 bepaalde. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel
383c, 383d en 383e Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan
de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.

7.

Alvorens het in lid 6 bedoelde bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld wordt de ondernemingsraad overeenkomstig het bepaalde in artikel 135 van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek in de gelegenheid gesteld daaromtrent een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van
het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een
door het aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van het standpunt
tast de besluitvorming inzake het beloningsbeleid niet aan.

Bestuur, taak, werkwijze en besluitvorming
Artikel 17.
1.

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, zulks met inachtneming van de wet
en van deze statuten. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen.
Elke bestuurder is jegens de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak en zich daarbij te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

2.

Indien het bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, verdelen de bestuurders hun
werkzaamheden in onderling overleg. Een dergelijke verdeling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Voorts wijst de raad van commissarissen de voorzitter van het bestuur aan.

3.

Bestuursbesluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. In vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit.
Voor het geval de stemmen binnen het bestuur staken, is de algemene vergadering
bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen.
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4.

Een bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. Van vertegenwoordiging dient bij aanvang van de
vergadering te blijken middels overlegging van een schriftelijke volmacht aan de voorzitter van de vergadering.

5.

Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen. Voor dergelijke besluiten is
vereist dat alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen heeft verklaard zich tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.

6.

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
bedoeld in lid 1. Wanneer hierdoor geen besluit door het bestuur kan worden genomen,
wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

7.

Indien het bestuur bestaat uit een bestuurder geldt, in afwijking van het hiervoor in de
leden 3, 4 en 5 bepaalde, doch onverminderd het hiervoor in lid 6 bepaalde, dat besluitvorming van het bestuur schriftelijk wordt vastgelegd.

Bestuursvoering, goedkeuring bestuursbesluiten
Artikel 18
1.

Het bestuur bestuurt de vennootschap met inachtneming van:
a.

een meerjarenbeleidsplan, waarin opgenomen het in de betreffende periode te
voeren strategisch beleid, althans de contouren daarvan, alsmede de algemene en
financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap; en

b.

een binnen het meerjarenbeleidsplan passend jaarplan, waarin opgenomen een
exploitatie- en investeringsbegroting.

Voormeld meerjarenbeleidsplan wordt ten minste eens per drie jaar door het bestuur
vastgesteld, welke vaststelling mede plaatsheeft op basis van evaluatie van de realisatie van het laatstelijk vastgestelde meerjarenbeleidsplan. Vaststelling heeft plaats nadat
de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld daaromtrent advies uit te
brengen en met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, waarbij de
algemene vergadering vooraf in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van het
door de raad van commissarissen op de voet van het vorenstaande uitgebrachte advies.
Voormeld jaarplan wordt jaarlijks, voorafgaand aan het betreffende boekjaar, door het
bestuur vastgesteld, welke vaststelling mede plaatsheeft op basis van evaluatie van de
realisatie van het laatstelijk vastgestelde jaarplan. Vaststelling heeft plaats nadat de
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raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld daaromtrent advies uit te brengen en met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, waarbij de algemene vergadering vooraf in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van het door de
raad van commissarissen op de voet van het vorenstaande uitgebrachte advies.
2.

Voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven bestuursbesluiten betreffende:
a.

uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennoot is;

b.

medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;

c.

het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel
op de gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde
markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaarsysteem uit een staat die geen
lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;

d.

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

e.

het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting
van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal
van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen
van zulk een deelneming;

f.

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

g.

een voorstel tot wijziging van de statuten;

h.

een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

i.

aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
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j.

beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van
de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen korttijds bestek;

k.

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

l.

een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;

m. het geven van opdrachten aan derden tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten of tot het uitvoeren van werken, indien met de uitvoering van
een dergelijke opdracht meer dan een door de raad van commissarissen bepaald
bedrag of waarde is gemoeid;
n.

het verwerven en vervreemden van onroerende zaken, waarmee meer dan een
door de raad van commissarissen bepaald bedrag of waarde is gemoeid;

o.

het lenen van gelden aan derden alsmede het aangaan van geldleningen boven
een door de raad van commissarissen te bepalen bedrag, voor zover genoemde
rechtshandeling niet berust op een door de raad goedgekeurde regeling;

p.

het stellen van een persoonlijke of zakelijk zekerheid;

q.

het uitoefenen van het stemrecht in de hiervoor in lid 1 sub p en q bedoelde
rechtspersonen en ondernemingen;

r.

het in dienst nemen van personen tegen een salaris boven een door de raad van
commissarissen te bepalen bedrag;

s.

het vaststellen en wijzigen van algemene arbeidsvoorwaarden voor het personeel;

t.

het voeren van processen hetzij als eisende hetzij als verwerende partij, daaronder
begrepen processen voor scheidsmannen, het vragen van een bindend advies en
het aangaan van dadingen, indien het belang van de zaak een door de raad van
commissarissen te bepalen bedrag te boven gaat; geen goedkeuring is vereist
voor het nemen van conservatoire en andere maatregelen ter voorkoming van het
verlies van rechten en voor het voeren in eerste aanleg en in hoger beroep van
kort gedingen;

u.

het besturen of medebesturen van een rechtspersoon;

v.

een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek;

- slechts voor oriëntatie- en discussiedoeleinden -

TRIP  Advocaten & Notarissen

- 18 -

51802874/KAB/rv
conceptdatum: 21 augustus 2019

- slechts voor oriëntatie- en discussiedoeleinden -

w.

het aangaan van een arbeidsovereenkomst waarbij de betreffende werknemer
voor zijn functie wordt bezoldigd naar een hoger niveau als volgens de salaristabel
volgens de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst;

x.

in het algemeen alle andere besluiten welke door de raad van commissarissen aan
zijn goedkeuring worden onderworpen, mits de betreffende besluiten duidelijk zijn
omschreven en door de raad schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld;

zulks alles behoudens voor zover de betreffende handeling is opgenomen in het voor
het betreffende boekjaar vastgestelde, en mitsdien door de algemene vergadering
goedgekeurde, jaarplan.
3.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn voorts onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
a.

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

b.

het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting
van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal
van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen
van zulk een deelneming;

c.

beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van
de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen korttijds bestek;

d.

een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;

e.

een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek;

f.

het aangaan van een arbeidsovereenkomst waarbij de betreffende werknemer
voor zijn functie wordt bezoldigd naar een hoger niveau als volgens de salaristabel
volgens de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst;

g.

investeringen, welke niet in een door de vergadering van aandeelhouders vastgestelde begroting voorkomen en meer bedragen van tien procent (10%) van het in
de begroting voor dat betreffende jaar vermelde investeringsbedrag;
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h.

een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap
of de onderneming, waaronder in ieder geval:
1.

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

2.

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;

3.

het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één/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;

zulks met dien verstande dat, indien een besluit van het bestuur tevens de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft, het door de raad
van commissarissen goedgekeurde, voorgenomen bestuursbesluit ter goedkeuring
aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.
4.

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de algemene
vergadering kan niet door of aan derden worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging
Artikel 19.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
2. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en één of meerdere bestuurders van de vennootschap, wordt de vennootschap wordt de vennootschap niettemin op
de hiervoor in lid 1 gemelde wijze vertegenwoordigd, onverminderd het in artikel 17 lid 6
en 22 lid 4 bepaalde.
Raad van commissarissen
Artikel 20.
1.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen.
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2.

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen, die
worden benoemd, ontslagen en geschorst door de algemene vergadering, met dien
verstande dat een (1) lid van de raad van commissarissen wordt benoemd op bindende
voordracht van de ondernemingsraad en de raad van commissarissen bevoegd is ten
aanzien van de overige leden van de raad van commissarissen een voordracht te doen,
welke niet bindend is.
Indien de ondernemingsraad niet binnen twee maanden na daartoe schriftelijk door de
raad van commissarissen te zijn uitgenodigd de voormelde voordracht met inachtneming van het bepaalde in lid 4 en lid 5 heeft gesteld, wordt hij geacht niet van zijn voordrachtsrecht gebruik te willen maken, is de algemene vergadering vrij in de keus en
geldt de aldus benoemde commissaris voor de duur van zijn benoeming als te zijn benoemd op bindende voordracht van de raad van commissarissen.
De algemene vergadering stelt tevens de bezoldiging van de commissarissen vast met
inachtneming van het in lid 7 van dit artikel bepaalde.

3.

Commissarissen worden benoemd voor een bij hun benoeming te bepalen termijn van
ten hoogste vier (4) jaren.
Zij treden voorts af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van aftreden. Een na ommekomst van zijn zittingstermijn aftredend commissaris is
één (1) maal herbenoembaar. Betreft het hier een commissaris die ingevolge voormeld
rooster van aftreden aftreedt voordat zijn zittingstermijn van vier jaar is omgekomen,
anders dan dat hij door voorziening in een tussentijdse vacature de betreffende plaats
op het rooster van aftreden heeft ingenomen, dan is deze, in afwijking van het in de vorige volzin bepaalde twee (2) maal herbenoembaar.

4.

De benoeming van commissarissen en zo derhalve ook enige overeenkomstig lid 2
gestelde voordracht dient te passen in een door de raad van commissarissen, gehoord
het bestuur en de algemene vergadering, vastgestelde profielschets. Deze profielschets waarborgt in verband met het in artikel 21 lid 1 bepaalde, dat de raad van commissarissen voortdurend zodanig is samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen optreden, en wordt eens per vier (4) jaar door de raad van
commissarissen, het bestuur en de algemene vergadering geëvalueerd en op basis
daarvan zonodig herzien vastgesteld. Op deze vaststelling is het bepaalde in de eerste
volzin van overeenkomstige toepassing.

- slechts voor oriëntatie- en discussiedoeleinden -

TRIP  Advocaten & Notarissen

- 21 -

51802874/KAB/rv
conceptdatum: 21 augustus 2019

- slechts voor oriëntatie- en discussiedoeleinden -

5.

Tot commissaris kunnen niet worden benoemd:
a.

werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap;

b.

ambtenaren en raadsleden van een gemeente die aandeelhouder is;

c.

personen die echtgenoot, levensgezel, dan wel tot en met de tweede graad bloedof aanverwant zijn van de sub a en b bedoelde personen;

d.

personen die echtgenoot, levensgezel, dan wel tot en met de tweede graad bloedof aanverwant zijn van een commissaris of bestuurder;

e.
6.

personen die in de afgelopen vier (4) jaar bestuurder zijn geweest.

Het bepaalde in artikel 16 leden 3 en 4 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op schorsing of ontslag van commissarissen.

7.

De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de commissarissen, zodra er een raad van commissarissen is. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van de Wet normering topinkomens. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c, 383d en 383e Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de commissarissen betreffen.

8.

Naast de overigens in deze statuten bepaalde situaties defungeert een commissaris:
a.

door bedanken (ontslagneming);

b.

indien en zodra hij niet langer voldoet aan een kwaliteit of hoedanigheid, die, blijkens schriftelijke bepaling bij zijn benoeming, uitdrukkelijk aan zijn benoeming ten
grondslag heeft gelegen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, geldt een kwaliteit of
hoedanigheid als volgens de in lid 4 bedoelde profielschets niet als een zodanige
kwaliteit of hoedanigheid;

c.

bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door ondermeer ondercuratelestelling, surseance van betaling, toepassing van de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen, onderbewindstelling van een substantieel deel van zijn vermogen of door plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische verpleeginstelling als bedoeld in de Wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen.

Artikel 21.
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1.

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

2.

De commissarissen verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg. De algemene
vergadering kan één of meer commissarissen aanwijzen als gedelegeerd commissaris.
Deze zullen in het bijzonder belast zijn met het dagelijks toezicht op de handelingen
van het bestuur.

3.

Iedere commissaris is bevoegd alle boeken en bescheiden van de vennootschap te
controleren of op kosten van de vennootschap te laten controleren, zich alle waarden
van de vennootschap te laten tonen en alle gebouwen en terreinen, bij de vennootschap in gebruik, te betreden.

Artikel 22.
1.

De raad van commissarissen wijst uit zijn leden een voorzitter aan.

2.

De raad van commissarissen vergadert zo vaak als één van de commissarissen dat
nodig oordeelt.
Iedere commissaris heeft recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Geldige besluiten kunnen slechts
worden genomen indien de meerderheid van de commissarissen aanwezig dan wel
vertegenwoordigd is. Vertegenwoordiging is slechts mogelijk door een andere commissaris op basis van een schriftelijke volmacht.
Ook buiten vergadering kunnen besluiten worden genomen. Artikel 24 lid 5 is dan van
overeenkomstige toepassing.

3.

Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens en alle overige door de raad van commissarissen
gevraagde informatie. Daarnaast stelt het bestuur ten minste één keer per jaar de raad
van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algehele en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
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Indien de raad van commissarissen dit nodig oordeelt, zijn de bestuurders verplicht de
vergaderingen van commissarissen bij te wonen en daarbij alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.
4.

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 door het bepaalde in de vorige volzin geen besluit door de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 23.
1.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid tot schorsing van bestuurders;
schorsing van een bestuurder door de raad kan steeds door de algemene vergadering
worden opgeheven.

2.

Indien niet binnen twee maanden nadat een bestuurder door de raad van commissarissen is geschorst, door de algemene vergadering tot verlenging van de schorsing of tot
ontslag is besloten, is de betrokken bestuurder in zijn functie hersteld.

Algemene vergadering
Artikel 24.
1.

Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap
volgens haar statuten is gevestigd, dan wel elders in de provincie Fryslân, als bij de oproeping te bepalen.

2.

De oproeping tot een algemene vergadering vindt plaats op de wijze als bepaald in
artikel 6 lid 7 aan de adressen van aandeelhouders vermeld in het in artikel 6 bedoelde
register.
De oproepingsbrieven - waarin de te behandelen onderwerpen moeten zijn vermeld worden ten minste veertien dagen voor de vergadering verzonden, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend.

3.

Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt(en), wordt opgenomen in de oproeping of op
dezelfde wijze aangekondigd, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de
zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig
belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
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4.

Indien één of meer van de voorschriften van dit artikel niet zijn nageleefd kunnen
rechtsgeldige besluiten alleen worden genomen:
a.

met algemene stemmen en

b.

in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Als het niet naleven als bedoeld in de vorige zin uitsluitend betrekking heeft op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dan wel op het feit dat de uitnodiging voor de betreffende
algemene vergadering niet bij aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, is het hiervoor onder a. bepaalde niet van toepassing.
5.

Ook buiten vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemethoden op schrift ontvangen
bericht, zoals per telefax of electronic mail) en met algemene stemmen. Het bepaalde
in de vorige zin vindt geen toepassing, indien er certificaathouders zijn.

Artikel 25.
1.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, uiterlijk zes maanden
na afloop van het boekjaar van de vennootschap, hierna ook te noemen: de jaarvergadering.

2.

In de jaarvergadering worden onder meer - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 29 lid
1 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd - behandeld:
a.

de jaarrekening;

b.

kwijting van de bestuurders voor het door hen (in het desbetreffende boekjaar)
gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid
aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;

c.

kwijting van de commissarissen voor het in het betreffende jaar uitgeoefende toezicht;

d.

het jaarverslag, tenzij artikel 396 lid 7 juncto artikel 391 of artikel 403 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

3.

Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders belegd:
a.

indien het bestuur of de raad van commissarissen dat nodig oordeelt;

b.

indien één of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur hebben verzocht een vergadering bijeen te
roepen; binnen vier weken na een dergelijk verzoek zal het bestuur de vergadering
bijeen moeten roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers - met inachtneming van
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de bepalingen van deze statuten - zelfstandig en zonder rechterlijke machtiging de
vergadering kunnen beleggen met inachtneming van het in het vorige artikel bepaalde;
c.

indien het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal; alsdan wordt de vergadering binnen drie
maanden gehouden nadat voormelde daling aan het bestuur aannemelijk is geworden; of

d.

overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 110, 111 en 112 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26.
1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 111 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
wordt de vergadering geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen dan
wel bij diens afwezigheid door de andere commissaris als door de voorzitter van de
raad van commissarissen aangewezen, dan wel bij gebreke van een dergelijke aanwijzing als daartoe door de aanwezige commissarissen aangewezen. Mocht alsdan op
deze laatste wijze niet in de leiding worden voorzien, dan voorziet de vergadering zelf
in haar leiding, tot welk ogenblik het voorzitterschap wordt waargenomen door de oudste aanwezige persoon.

2.

De voorzitter van de vergadering wijst één van de aanwezigen aan als secretaris om de
notulen van de vergadering te houden, tenzij van de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

3.

Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde
doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Er is een presentielijst, waarop de deelnemers hun naam, hoedanigheid en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen
moeten aantekenen en waarop zij hun handtekening moeten zetten.

4.

De bestuurders en – zo deze er zijn – de commissarissen zijn bevoegd de vergadering
bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.

Artikel 27.
1.

a.

Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
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b.

Ter bepaling van de hiervoor onder a. bedoelde meerderheid alsmede ter bepaling
van een eventueel quorum is het moment van stemming bepalend.

2.

a.

Elke aandeelhouder heeft, ongeacht het aantal door hem gehouden aandelen,
recht op het uitbrengen van één stem.

b.

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 waarvan één van hen de certificaten houdt.

c.

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 bepaalt
dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

3.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, met dien verstande
dat indien één of meer van de aanwezige aandeelhouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangt/verlangen, stemming over zaken eveneens schriftelijk geschiedt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

4.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid bij de eerste
stemming verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen die twee personen die bij de
eerste stemming de twee grootste aantallen stemmen op zich verenigden. Hebben
meer dan twee personen bij de eerste stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen
gekregen, dan vindt de herstemming tussen deze personen plaats.
Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

5.

Benoeming bij acclamatie van personen is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde zich
daartegen verzet.

6.

Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van diegenen aan
wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting
jegens de vennootschap zouden worden bevrijd.

Boekjaar
Artikel 28.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Jaarrekening
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Artikel 29.
1.

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur de
jaarrekening opgemaakt, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Op grond van bijzondere omstandigheden kan deze
termijn van vijf maanden door de algemene vergadering worden verlengd met een termijn van ten hoogste zes maanden.

2.

De jaarrekening wordt ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd in de algemene vergadering bedoeld in artikel 25 lid 1. Indien de termijn voor het opmaken van
de jaarrekening door de algemene vergadering is verlengd en de jaarrekening, doordat
zij nog niet gereed is niet kan worden behandeld in de algemene vergadering in de vorige zin bedoeld, zal door het bestuur binnen twee maanden nadat de verlengde termijn
voor het opmaken van de jaarrekening is verlopen een algemene vergadering moeten
worden bijeengeroepen, in welke vergadering de jaarrekening zal worden behandeld.

3.

Door de algemene vergadering kan een deskundige worden benoemd, die voor de
vergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld de door het bestuur opgemaakte jaarrekening onderzoekt, daarover verslag uitbrengt en daarover een verklaring
aflegt.
De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap waarvan de kennisneming voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is,
een en ander geheel ter zijner beoordeling;
de kosten van zijn onderzoek komen ten laste van de vennootschap.

4.

In de algemene vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, brengt het bestuur verslag uit over de zaken binnen de vennootschap en over het door haar gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar.

5.

De aan de algemene vergadering ter vaststelling voorgelegde jaarrekening wordt door
alle bestuurders en commissarissen ondertekend.
Indien de handtekening van één of meer bestuurders of commissarissen ontbreekt,
wordt de reden daarvan op de jaarrekening vermeld.

6.

Vanaf de dag van oproeping tot de afloop van de vergadering waarin de jaarrekening
wordt behandeld, ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage evenals het jaarverslag en de in artikel
392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde bescheiden alsmede de
verklaring van de in dit artikel bedoelde deskundige, voor zover het in voormelde lid 1
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bepaalde op de vennootschap van toepassing is. Een afschrift van de jaarrekening
wordt kosteloos aan hen verstrekt, evenals - indien de jaarrekening wordt gewijzigd een afschrift van de gewijzigde jaarrekening.
Winstverdeling
Artikel 30.
1.

Het batig saldo volgens de winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering, zulks evenwel met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde en met dien verstande dat eventuele uitkeringen ten laste van het vermogen
van de vennootschap uitsluitend kunnen plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en overeenkomstig het voormelde doel van de vennootschap.
Indien niet anders wordt besloten en bij staking van stemmen over uitkering of reservering van de winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.

2.

a.

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

b.

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

c.

Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.

d.

De na toepassing van het hiervoor sub a., b. en c. bepaalde resterende winst in
een bepaald boekjaar wordt gereserveerd totdat het eigen vermogen van de vennootschap [met inachtneming van de notitie samenhangende besluiten d.d. 3 juli
2019] bedraagt, zulks ter beoordeling van de raad van commissarissen.

e.

Van de na toepassing van het sub d. bepaalde resterende winst wordt een zodanig
gedeelte gereserveerd als de raad van commissarissen geraden acht.

3.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in
haar eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik anders dan ten behoeve van de vennootschap of daarvan met medewerking van
de vennootschap certificaten zijn uitgegeven die niet door de vennootschap zelf worden
gehouden.
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4.

De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, zoals de uitkering van interim dividend, indien voldaan is aan het in lid 2 sub a van dit artikel bepaalde blijkens een tussentijdse vermogensopstelling.

Artikel 31.
1.

Eventueel dividend wordt uiterlijk één maand na vaststelling betaalbaar gesteld ter
plaatse als bij de bekendmaking is vermeld.

2.

Rechtsvorderingen tot betaling van dividenden verjaren door verloop van vijf jaren, te
rekenen vanaf de dag volgende op de dag van betaalbaarstelling van het dividend.

Statutenwijziging/ontbinding/fusie/splitsing/kapitaalvermindering
Artikel 32.
1.

Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot
splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot wijziging
van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering en wel in een algemene vergadering, waarin ten
minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid
van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat voor
bedoelde besluiten tot fusie en splitsing op grond van de wet een grotere vertegenwoordiging van het geplaatste kapitaal en/of meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist kan zijn.
Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste drie/vierde
van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Aandelen kunnen worden ingetrokken
met terugbetaling als bedoeld in artikel 99 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening
gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden
uitgebracht.

2.

Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet eerder dan veertien dagen
daarna, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend, waarin ongeacht
het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
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Voor besluiten tot fusie en splitsing als bedoeld in het vorige lid kan echter op grond
van de wet een grotere vertegenwoordiging van het geplaatste kapitaal en/of meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist zijn.
3.

Voor zover een besluit tot statutenwijziging verlaging van het statutair bedrag van de
aandelen betreft behoeft dit overeenkomstig het in artikel 7 lid 10 bepaalde de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

4.

Bevoegd tot het doen van een voorstel tot statutenwijziging zijn;
a.

de in artikel 25 lid 1, aanhef en sub b. bedoelde aandeelhouder, respectievelijk
aandeelhouders;

b.

de algemene vergadering;

c.

de raad van commissarissen; en

d.

het bestuur, mits overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2, aanhef en sub g.,
met goedkeuring van de raad van commissarissen.

4.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal
worden gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een afschrift
van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering.

5.

De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt
genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In
het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking
heeft, worden aangewezen en moet de wijze van uitvoering van het besluit zijn vermeld. De vennootschap legt een exemplaar van het besluit tot vermindering van het
geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de neerlegging
aan in een landelijk dagblad.

Artikel 33.
1.

Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de leden van het
bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

2.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
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3.

Een eventueel batig saldo van de liquidatierekening wordt aan de houders van de aandelen en andere rechthebbenden uitgekeerd in verhouding tot ieders recht en met inachtneming van artikel 30 lid 1.

4.

De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars
bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.

Onvoorziene gevallen
Artikel 34.
Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde
grenzen, elke bevoegdheid toe, die niet aan anderen is toegekend.
SLOTVERKLARINGEN
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte dat bij de totstandkoming van de onderhavige statutenwijziging van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst
vijfenveertigduizend (45.000) aandelen, gezamenlijk vormend een geplaatst kapitaal groot
vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).
SLOT
Slotverklaring van de verschenen persoon
De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard:
1.

dat hij en de partijen bij de akte tijdig vóór het verlijden van de akte de gelegenheid
hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van de akte;

2.

dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van de akte; en

3.

dat hij instemt met beperkte voorlezing van de akte.

Slotverklaring van de notaris
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
De akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de akte vermeld.
Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud
van de akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenen
persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen persoon
gewezen op de gevolgen die voor partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud
van de akte.
De gedeelten van de akte die krachtens wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij,
notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon.
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Vervolgens is de akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris.
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