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ZA.U.07.115 

Amsterdam, 2 november 2007 

OPRICHTING EN STATUTEN 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ZUIDAS AMSTERDAM N.V. 

  

 

 

 

Heden, 

, verscheen voor mij, 

, notaris te Amsterdam: 

 

 

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

1. [de vennootschap opgericht door] de publiekrechtelijke rechtspersoon [gemeente 

Amsterdam], adres [*]; 

2. [de vennootschap opgericht door] de publiekrechtelijke rechtspersoon [Staat der 

Nederlanden], adres [*]; 

3. [private partij], adres [*]; 

4. [private partij], adres [*]; 

5. [private partij], adres [*]. 

Volmachten 

Van voormelde volmachten blijkt uit [vijf (5)] onderhandse akten, die aan deze akte zullen 

worden gehecht. 

De comparant verklaarde bij deze een naamloze vennootschap op te richten waarvoor de 

volgende statuten gelden: 

Naam en zetel 

Artikel 1.  

1. De naam van de vennootschap luidt: 

Zuidas Amsterdam N.V. 

2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. 
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Doel 

Artikel 2.  

Het doel van de vennootschap is: 

• het (doen) uitvoeren van openbare werken en het ontwikkelen van de infrastructuur in 

het gebied plaatselijk bekend als de Zuidas; 

• het participeren als besturend vennoot in de commanditaire vennootschap [Zuidas Am-

sterdam CVR te Amsterdam]; 

• het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennoot-

schappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten; 

• het verkrijgen, (doen) exploiteren en vervreemden van registergoederen, alsmede van 

industriële en intellectuele eigendomsrechten; 

• het beleggen van vermogen; 

• het verstrekken van zekerheden, waaronder garanties, voor eigen schulden en schulden 

van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden 

zijn; 

• het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorder-

lijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin van het woord. 

Kapitaal 

Artikel 3.  

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigdui-

zend euro (EUR 225.000,--) en is verdeeld in tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aan-

delen, elk met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100,--). 

Kwaliteitseis 

Artikel 4.  

1. Houders van aandelen kunnen slechts zijn (i) partijen bij de aandeelhoudersovereen-

komst zoals deze de dato [*] door de oprichters van de vennootschap in hun hoedanig-

heid van toekomstig aandeelhouder in het kapitaal van de vennootschap is ondertekend 

en zoals deze van tijd tot tijd mocht zijn gewijzigd en (ii) de vennootschap zelf.  

2. Indien aandelen worden gehouden door een aandeelhouder die niet of niet meer aan de 
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in lid 1 gestelde kwaliteitseis voldoet: 

a. wordt zijn stemrecht, zijn recht op deelname aan de algemene vergadering en het 

recht op uitkeringen met betrekking tot zijn aandelen opgeschort; en 

b. rust op deze aandeelhouder de verplichting daarvan aan de vennootschap onder 

vermelding van de betreffende aandelen kennis te geven, zulks binnen vijftien da-

gen na het ontstaan van die verplichting. 

Zodanige kennisgeving wordt geacht tevens te zijn een verzoek tot aanwijzing van 

een of meer gegadigden aan wie de betreffende aandeelhouder zijn aandelen zal 

kunnen overdragen.  

Alsdan is de vennootschap verplicht binnen drie maanden na voornoemde kennisgeving 

één of meer personen aan te wijzen, die wel aan de in lid 1 gestelde eisen voldoen en 

bereid en in staat zijn de aandelen over te nemen tegen een prijs, bepaald overeenkom-

stig artikel 14 lid 4. 

3. Blijft de aandeelhouder ondanks daartoe strekkende sommatie van de vennootschap in 

gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 3 sub b. van dit artikel, 

dan wordt de aandeelhouder geacht aan die verplichting tot kennisgeving te hebben vol-

daan op het tijdstip dat de vennootschap hem zulks bij aangetekende brief onder ver-

melding van de betreffende aandelen mededeelt. 

4. Blijft de aandeelhouder, indien één of meer personen zijn aangewezen die wel aan de in 

lid 1 gestelde eisen voldoen, in gebreke de aandelen tegen betaling van de overeenge-

komen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de vennootschap onherroepelijk gemach-

tigd de levering namens de aandeelhouder te bewerkstelligen en de daartoe nodige ak-

te(n) te tekenen. 

De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van en voor rekening 

en risico van de aandeelhouder bij de vennootschap worden gestort, totdat de aandeel-

houder aan de vennootschap opgave heeft gedaan van een bankrekening waarnaar de 

prijs kan worden overgemaakt. 

5. Indien de vennootschap de in lid 2 bedoelde persoon of personen niet binnen drie maan-

den nadat de betrokken aandeelhouder de in lid 2 bedoelde verplichte kennisgeving 

heeft gedaan of geacht wordt te hebben gedaan, heeft aangewezen, is de aandeelhouder 
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met betrekking tot zijn in de verplichte kennisgeving vermelde aandelen onherroepelijk 

van de krachtens lid 1 gestelde eisen ontheven. 

Uitgifte 

Artikel 5.  

1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene 

vergadering dat tevens de koers en eventueel verdere voorwaarden van uitgifte bevat. 

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. 

Bij uitgifte van aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort. 

2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen 

aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen. 

3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredig-

heid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. 

Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. 

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten 

bij besluit van de algemene vergadering. 

4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het 

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op aande-

len die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het 

nemen van aandelen uitoefent. 

5. Voor de uitgifte van aandelen is voorts vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten 

overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft. 

6. De besluiten van de algemene vergadering genoemd in dit artikel dienen te worden ge-

nomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

Eigen aandelen 

Artikel 6.  

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. 

2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig. 

3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, en wel: 

• om niet, of 

• indien: 
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a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan 

het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves 

die krachtens de wet moeten worden aangehouden; 

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en 

haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet 

meer dan één tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; 

c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of 

door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergade-

ring is aangewezen. 

Verkrijging van aandelen in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig. 

4. 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 vastge-

steld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 3 niet toegestaan. 

5. Onverminderd het in artikel 2:98a lid 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde gelden de vorige 

leden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. 

6. Met betrekking tot overdracht van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het 

bepaalde in artikel 5 van deze statuten van overeenkomstige toepassing met dien ver-

stande dat overdracht beneden pari is toegestaan. 

De goedkeuring voor de overdracht als bedoeld in artikel 2:87 lid 2 Burgerlijk Wetboek 

ligt besloten in het besluit tot overdracht van de door de vennootschap gehouden eigen 

aandelen. 

Het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van deze statuten is op overdracht van eigen aan-

delen niet van toepassing. 

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

Artikel 7.  

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aande-

len in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een 
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koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast 

of voor anderen verbinden. 

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. 

Kapitaalvermindering 

Artikel 8.  

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal 

door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te 

verminderen. 

In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewe-

zen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. 

Het gestorte kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit ingevolge 

de wet voorgeschreven minimumkapitaal. 

2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennoot-

schap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. 

3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing 

van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. 

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle 

betrokken aandeelhouders. 

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een be-

sluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. 

Zulk een terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. 

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle 

aandeelhouders. 

5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt ge-

nomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. 

Het bepaalde in lid 2 van artikel 29 van deze statuten is van overeenkomstige toepas-

sing. 

6. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de in dit artikel bedoelde besluiten over-

eenkomstig het in de wet bepaalde. 

Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang 
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door schuldeisers van de vennootschap verzet kan worden gedaan overeenkomstig het 

in de wet bepaalde. 

Aandelen 

Artikel 9.  

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. 

2. Door de vennootschap kunnen geen aandeelbewijzen worden afgegeven. 

3. Indien een of meer aandelen of een vruchtgebruik of pandrecht op een of meer aandelen 

tot een gemeenschap (niet zijnde een huwelijksgoederengemeenschap) behoren, kunnen 

de daartoe gerechtigden hun rechten slechts uitoefenen, indien zij zich bij de uitoefening 

van hun rechten doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door 

hen allen gemachtigd. 

Aandeelhoudersregister 

Artikel 10.  

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders 

zijn opgenomen, met vermelding van het aantal van de door hen gehouden aandelen, de 

datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of beteke-

ning, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. 

2. In het aandeelhoudersregister worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen 

die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van 

de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van de erkenning of beteke-

ning, alsmede met vermelding of hun het aan de aandelen verbonden stemrecht of de 

rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een ven-

nootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen. 

3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat 

zijn adres bij de vennootschap bekend is. 

4. Het register wordt regelmatig bijgehouden; 

daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog 

niet gedane stortingen. 

5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhou-

der om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. 
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Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittrek-

sel aan wie de rechten bedoeld in lid 2 van dit artikel toekomen. 

6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeel-

houders, alsmede van vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen, 

die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennoot-

schap uitgegeven certificaten van aandelen. 

7. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen 

worden ondertekend overeenkomstig het in artikel 20 lid 1 bepaalde. 

Certificering van aandelen 

Artikel 11.  

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in 

haar kapitaal.  

Vruchtgebruik op aandelen 

Artikel 12.  

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. 

2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is ge-

vestigd. 

3. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde komt het stemrecht toe aan de 

vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel 

deze bepaling als, bij overdracht van het vruchtgebruik, de overgang van het stemrecht 

is goedgekeurd door de algemene vergadering. 

Een zodanig besluit kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een verga-

dering waarin alle stemgerechtigden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. 

4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, 

hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking 

van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet. 

5. Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, 

komen aan de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet 

vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtge-
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bruik daarop aanspraak heeft. 

Pandrecht op aandelen  

Artikel 13.  

1. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. 

Voor de vestiging van een pandrecht is de voorafgaande goedkeuring van de vergade-

ring van aandeelhouders verseist. 

Een zodanig besluit kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een verga-

dering waarin alle stemgerechtigden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. 

2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen. 

3. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde komt het stemrecht toe aan de 

pandhouder, indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van 

het pandrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. 

Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts 

toe, indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht goedkeurt. 

Besluiten van de algemene vergadering als in dit lid genoemd kunnen slechts worden 

genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigden aan-

wezig dan wel vertegenwoordigd zijn. 

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, heb-

ben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van 

een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 

De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet. 

4. De statutaire bepalingen omtrent de blokkeringsregeling ten aanzien van de vervreem-

ding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht 

van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhou-

der, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en 

overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen 

terzake nakomt. 

Blokkeringsregeling 

Artikel 14.  

1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat voor de voorgenomen overdracht 
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de goedkeuring is verkregen van de algemene vergadering. 

Een zodanig besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

Beperking omtrent de overdraagbaarheid van aandelen zoals bedoeld in dit artikel geldt 

niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere 

houder verplicht is. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot 

het nemen van aandelen. 

2. De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan de vennootschap, onder opgave 

van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en van de naam van 

degene aan wie de verzoeker wenst over te dragen. 

3. Op het verzoek moet binnen drie maanden na ontvangst van het in het vorige lid be-

doelde schrijven worden beslist. 

Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd: 

• indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn van drie maanden een beslissing 

ter kennis van de verzoeker is gebracht, dan wel 

• indien niet gelijktijdig met een afwijzing van het verzoek, aan de verzoeker opgave 

wordt gedaan van (een) gegadigde(n) die bereid en in staat is (zijn) om alle aande-

len waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen. 

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde op-

treden. 

Indien reeds voor het verstrijken van voormelde termijn zekerheid wordt verkregen dat 

zich omstandigheden voordoen op grond waarvan het verzoek geacht moet worden te 

zijn ingewilligd, zal de vennootschap zulks zo spoedig mogelijk ter kennis van de ver-

zoeker brengen. 

4. De prijs van de aandelen waaromtrent de beslissing is verzocht zal door partijen in on-

derling overleg worden vastgesteld. 

Indien partijen het niet eens worden over de prijs zal de prijs worden vastgesteld door 

één of meer onafhankelijke deskundigen die door de verzoeker en de gegadigden in ge-

meenschappelijk overleg zullen worden benoemd. 
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Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending door de vennootschap van 

de kennisgeving aan de verzoeker van de gegadigde(n) en de aan dezen toegewezen 

aandelen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de kantonrechter 

van de Rechtbank, binnen wiens arrondissement de vennootschap haar zetel heeft, de 

benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. 

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de ven-

nootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun 

taxatie dienstig is. 

De door deskundigen vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van de vennootschap, 

die deze prijs meedeelt aan de verzoeker en de gegadigde(n). 

5. De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken binnen één maand nadat hem de 

kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan. 

Een gegadigde is bevoegd zich als zodanig terug te trekken binnen één maand nadat 

hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan. 

Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing van de aande-

len waarop het verzoek betrekking heeft plaats, waarvan aan de verzoeker wordt ken-

nisgegeven. 

De verzoeker is bevoegd alsnog zijn verzoek in te trekken binnen één maand nadat hem 

de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan. 

6. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden ge-

leverd binnen één maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan 

worden ingetrokken. 

7. De verzoeker, die zijn verzoek niet heeft ingetrokken, kan de aandelen waarop het ver-

zoek betrekking heeft op de wijze als in het verzoek kenbaar gemaakt, vrijelijk overdra-

gen binnen drie maanden, nadat de goedkeuring is verleend, geacht wordt te zijn ver-

leend of nadat de (laatste van de) gegadigde(n) zich heeft teruggetrokken. 

8. De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun honorarium 

komen ten laste van: 

a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt; 

b. de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en de verzoeker dientengevolge vrij is; 
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c. de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de helft, indien de aandelen door 

aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bij-

draagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen. 

9. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet tij-

dig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens deze aandeelhouder 

alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen. 

De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de over-

dracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde koopprijs ten behoeve van de 

rechthebbende ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd. 

10. De aan de aandelen verbonden vergaderrechten worden, gedurende de periode waarin 

de betrokkene enige op hem ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet na-

komt, opgeschort. 

11. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit artikel en artikel 15 dienen schrifte-

lijk te geschieden. 

Artikel 15.  

1. Ingeval van: 

• verkrijging van aandelen onder algemene titel; 

• faillissement van of verlening van surséance van betaling aan een aandeelhouder1; 

of 

• overdracht van de meerderheid van de aandelen en/of de zeggenschap in de desbe-

treffende aandeelhouder of overdracht van de meerderheid van de aandelen en/of 

de zeggenschap in een rechtspersoon die direct of indirect de meerderheid van de 

aandelen en/of de zeggenschap in die aandeelhouder houdt, waartegen de overige 

aandeelhouders ernstige bezwaren hebben, blijkende uit een door de algemene ver-

gadering genomen besluit, tegen de verwerver van die meerderheid en/of zeggen-

                                                      
1 N.B. Het alhier bepaalde is niet van toepassing op het Rijk dan wel de Gemeente Amsterdam daar 

ten aanzien van hen geen faillissement kan worden uitgesproken dan wel surseance kan worden ver-

leend, vgl artikel 12 Financiële-verhoudingswet. 

Het alhier bepaalde geldt uiteraard wel voor de door het Rijk dan wel de Gemeente Amsterdam opge-

richte rechtspersonen. 
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schap, 

moeten de betreffende aandelen, respectievelijk alle aandelen van de betrokken aan-

deelhouder, worden overgedragen aan (een) door de algemene vergadering daarvoor 

aangewezen gegadigde(n) die bereid en in staat is (zijn) al die aandelen tegen contante 

betaling over te nemen. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot 

het nemen van aandelen. 

2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in lid 1 bedoeld geval zich voordoet moet de betrokken 

aandeelhouder dan wel moeten zijn rechtverkrijgenden mededeling daarvan doen aan de 

vennootschap. 

De algemene vergadering dient binnen één maand na ontvangst van de mededeling als 

bedoeld in de vorige zin te besluiten bij gebreke waarvan de betrokken aandeelhouder(s) 

de betreffende aandelen kan behouden. 

3. De aandelen moeten aan de aangewezen gegadigde(n) worden overgedragen binnen één 

maand nadat de vennootschap aan degene(n), die daartoe verplicht is (zijn), zowel de 

namen van de gegadigde(n) als de voor de overdracht vastgestelde prijs heeft medege-

deeld. 

4. De verplichting tot aanbieding ingeval van overgang onder algemene titel bestaat niet: 

• ingeval van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek; 

alsmede 

• ingeval van een splitsing als bedoeld in artikel 2:334hh Burgerlijk Wetboek. 

5. Het bepaalde in het vorige artikel, waaronder nadrukkelijk begrepen het in lid 9 van dat 

artikel bepaalde, is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien ver-

stande dat de tot aanbieding verplichte niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, 

indien de algemene vergadering geen gegadigde(n) aanwijst als bedoeld in lid 1 van dit 

artikel, de aanbieder slechts bevoegd is de betreffende aandelen te houden. 

Levering van aandelen en beperkte rechten 

Artikel 16.  

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of overdracht van een beperkt recht 

daarop, is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die 
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zijn plaats van vestiging in Nederland heeft. 

2. De levering van een aandeel en de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop 

overeenkomstig het vorige lid werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. 

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen 

de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshan-

deling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de bepalingen van 

lid 5, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, als be-

doeld in lid 3. 

3. Indien de vennootschap kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 kan 

zij, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van de akte aan 

haar is geschied, die rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving van 

de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het aandeelhoudersregister. 

Zij doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshan-

deling betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel als bedoeld 

in lid 5, aan haar over te leggen. 

Na ontvangst daarvan plaatst zij, ten bewijze van de erkenning, een aantekening op het 

stuk op de wijze als in lid 5 voor de erkenning wordt voorgeschreven; 

als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld. 

4. Indien een rechtshandeling als bedoeld in lid 2 heeft plaatsgevonden zonder dat dit heeft 

geleid tot een daarop aansluitende wijziging in het register van aandeelhouders, kan de-

ze noch aan de vennootschap noch aan anderen die te goeder trouw de in het aandeel-

houdersregister ingeschreven persoon als aandeelhouder of gerechtigde tot een beperkt 

recht op een aandeel hebben beschouwd, worden tegengeworpen. 

5. Behoudens het bepaalde in lid 3 geschiedt de erkenning in de akte dan wel op grond van 

overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. 

Bij erkenning op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel wordt 

een gedagtekende verklaring geplaatst op het overgelegde stuk. 

De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. 

Bestuur 

Artikel 17.  
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1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders. 

Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 

2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 

Zodanige besluiten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten min-

ste twee derden van de uitgebrachte stemmen 

3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of 

ontslagen. 

Een besluit tot schorsing of ontslag van bestuurders kan door de algemene vergadering 

slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitge-

brachte stemmen. 

4. Bestuurders kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. 

5. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren 

dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan door-

lopen tot aan het einde van de dienstbetrekking. 

6. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzon-

derlijk, bepaald door de algemene vergadering. 

Met inachtneming van het in artikel 2:135 Burgerlijk Wetboek gestelde stelt de algeme-

ne vergadering van aandeelhouders een beleid op het terrein van de bezoldiging van het 

bestuur vast. 

Artikel 18.  

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vennootschap. 

Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering be-

treffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en per-

soneelsbeleid/beleid op het gebied van de uitgifte en de verkrijging van gronden alsme-

de het financieringsbeleid, de aanbesteding van werken en de contracteringsstrategie . 

2. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die door al-

le in functie zijnde bestuurders kunnen worden uitgebracht. 

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. 

3. In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit. 
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Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. 

4. Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de bestuursverga-

deringen uitsluitend door een mede-bestuurder doen vertegenwoordigen. 

5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraad-

pleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. 

6. Het bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven om-

trent de besluitvorming van het bestuur. 

7. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. 

Het bestuur kan bij een interne taakverdeling bepalen, met welke taak elke bestuurder 

meer in het bijzonder zal zijn belast. 

De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. 

8. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen 

met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, 

zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen. 

9. Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering niet be-

voegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk 

Wetboek. 

Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering niet be-

voegd te besluiten tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van 

de van de vennootschap of de onderneming als bedoeld in artikel 2:107a Burgerlijk 

Wetboek, 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 vennoot-

schap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende bete-

kenis 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, vol-
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gens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaar-

rekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. 

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van een juridische fusie waarbij 

de vennootschap de verkrijgende rechtspersoon is, zonder voorafgaande goedkeuring 

van de algemene vergadering, tenzij dit een juridische fusie is als bedoeld in artikel 

2:333 Burgerlijk Wetboek. 

Het bestuur is voorts niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van een splitsing waarbij 

de vennootschap de verkrijgende of splitsende rechtspersoon is, zonder voorafgaande 

goedkeuring van de algemene vergadering, tenzij dit een splitsing is als bedoeld in arti-

kel 2:334hh Burgerlijk Wetboek. 

10. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad 

van commissarissen onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige 

rechtshandelingen als door de algemene vergadering, na voorafgaande verkregen toe-

stemming van de raad van commissarissen vastgesteld dan wel gewijzigd vastgesteld, 

bij besluit genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen 

vastgesteld en duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. 

Voorts zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, aan de voorafgaande 

goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, alle besluiten van het bestuur 

omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering vastgesteld dan 

wel gewijzigd vastgesteld, bij besluit genomen met een meerderheid van twee derden 

van de uitgebrachte stemmen vastgesteld en duidelijk omschreven en schriftelijk ter 

kennis van het bestuur gebracht. 

Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van het bestuur tot het aangaan van een 

rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van het bestuur tot het nemen of goedkeu-

ren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deel-

neemt, dan wel het optreden van de vennootschap als vennoot in een personenvennoot-

schap, mits laatstbedoeld besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in dit lid is on-

derworpen. 

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigings-

bevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. 
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Artikel 19.  

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de ven-

nootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven bestuurder. 

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap 

tijdelijk bij twee door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan-

gewezen personen. 

Vertegenwoordiging 

Artikel 20.  

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet 

anders voortvloeit. 

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk hande-

lende personen. 

In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 

2:146 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer bestuurders wordt zij vertegenwoor-

digd op de wijze als bepaald in de tweede zin van lid 1, tenzij de algemene vergadering 

daartoe één of meer andere personen aanwijst. 

2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een bestuur-

der in privé behoeft het bestuursbesluit tot het aangaan van de betreffende rechtshande-

ling de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. 

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigings-

bevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. 

Raad van commissarissen 

Artikel 21.  

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit een door de algeme-

ne vergadering te bepalen oneven aantal van maximaal zeven natuurlijke personen. 

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

de vennootschap 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 
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vennootschap en de met deze verbonden onderneming. 

Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn 

taak noodzakelijke gegevens. 

3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. 

De algemene vergadering kan aan commissarissen, dan wel aan één of meer hunner een 

vaste en/of een van de winst van de vennootschap afhankelijke beloning toekennen. 

4. De commissaris treedt af na afloop van de vergadering van aandeelhouders waarin de 

jaarrekening wordt behandeld, in het jaar waarin sinds zijn laatste benoeming vier jaren 

zijn verstreken. 

Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar. 

Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst 

of ontslagen. 

Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren 

dan drie maanden. 

5. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen 

en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrek-

king tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht alle waarden van 

de vennootschap te controleren. 

De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundi-

ge aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. 

6. Indien de raad van commissarissen uit twee of meer commissarissen bestaat, benoemt 

die raad uit zijn midden een voorzitter. 

De algemene vergadering kan alsdan ook een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd 

commissaris, welk lid meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig 

overleg met het bestuur omtrent de gang van zaken in de vennootschap. 

7. De raad vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, het bestuur zulks verzoekt, 

dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is. 

8. De raad besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die door alle in 

functie zijnde commissarissen kunnen worden uitgebracht. 

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. 
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9. Ieder lid van de raad brengt één stem uit. 

10. Ieder lid van de raad kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de vergaderin-

gen van de raad van commissarissen uitsluitend door een mede-lid doen vertegenwoor-

digen. 

11. De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de raad zijn geraad-

pleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. 

12. Wanneer tegenover aandeelhouders of het bestuur moet blijken van een besluit van de 

raad van commissarissen, zal daarvan genoegzaam blijken uit de handtekening van het-

zij de voorzitter van de raad van commissarissen, hetzij de gedelegeerd commissaris. 

Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag 

Artikel 22.  

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

2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze ter-

mijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzon-

dere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans 

en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. 

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. 

Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf 

van reden melding gemaakt. 

Tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt het bestuur 

binnen voornoemde termijn een jaarverslag op. 

3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van 

toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een des-

kundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk 

Wetboek teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag, in-

dien opgemaakt, te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af 

te leggen. 

Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is 

de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, het bestuur. 

4. De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, indien 
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opgemaakt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gege-

vens vanaf de oproep tot de vergadering van aandeelhouders bestemd voor hun behan-

deling ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor vergadergerech-

tigden. 

De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter 

beschikking van vergadergerechtigden. 

Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de 

gewijzigde stukken. 

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de 

algemene vergadering het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de be-

stuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover van 

dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn 

gedaan en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid. 

6. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de jaarrekening bij het handelsregister 

indien en voor zover de wet dit vereist. 

Winstbestemming 

Artikel 23.  

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitke-

ring vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de ven-

nootschap groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal van de vennootschap, ver-

meerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

2. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. 

Besluiten tot beschikking over de winst kunnen slechts worden genomen met een meer-

derheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 

3. Het bestuur mag tussentijds slechts uitkeringen doen ten laste van de winst over het lo-

pende boekjaar indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan, mits na verkregen goedkeu-

ring van de raad van commissarissen. 

4. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen waarvan 

de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering ten behoeve van de vennoot-
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schap plaats. 

5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, waarop ingevolge het in lid 

4 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee. 

6. De vordering tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf 

de dag van betaalbaarstelling. 

Algemene vergaderingen van aandeelhouders 

Artikel 24.  

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergade-

ring van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld: 

• de behandeling van het jaarverslag; 

• de behandeling en vaststelling van de jaarrekening. 

Indien de termijn als bedoeld in artikel 22 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het 

aldaar bepaalde is verlengd, worden de in de vorige zin genoemde onderwerpen aan de 

orde gesteld in een vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk één maand na 

het verstrijken van die termijn. 

2. Waar in deze statuten sprake is van vergadergerechtigden dienen daaronder te worden 

verstaan: 

• houders van aandelen die stemrecht hebben; 

• houders van aandelen die geen stemrecht hebben; 

• vruchtgebruikers en pandhouders die de rechten hebben die door de wet zijn toege-

kend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certifi-

caten van aandelen. 

3. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het be-

stuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht of vergadergerechtigden, die ten 

minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schrif-

telijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en/of 

de raad van commissarissen verzoeken. 

4. Indien vergadergerechtigden, ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal verte-

genwoordigende, overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde aan het bestuur en/of de 

raad van commissarissen hebben verzocht een vergadering van aandeelhouders bijeen te 
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roepen en niet binnen veertien dagen daarna een vergadering te houden uiterlijk binnen 

één maand na de verzending van bedoeld verzoek, is bijeengeroepen, dan zijn de ver-

zoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 

5. Vergadergerechtigden hebben agenderingsrecht, mits zij hun voorstellen bij aangete-

kend schrijven bij het bestuur indienen. 

Indien hun voorstellen zo tijdig bij het bestuur zijn ingediend dat het bestuur deze op de 

agenda van de eerstvolgende vergadering kan plaatsen of alsnog hun behandeling met 

inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn op overeenkomstige wijze als 

vermeld in artikel 25 voor die vergadering bij aanvullende oproepingsbrief kan aankon-

digen, is het bestuur daartoe verplicht. 

Artikel 25.  

1. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de ven-

nootschap haar zetel heeft. 

Wordt de vergadering van aandeelhouders elders gehouden, dan kunnen wettige beslui-

ten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegen-

woordigd is. 

2. De oproeping van vergadergerechtigden geschiedt hetzij door het bestuur hetzij door de 

raad van commissarissen door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden 

verzonden niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering. 

3. De oproepingsbrieven vermelden dag, plaats en uur van de vergadering alsmede de te 

behandelen onderwerpen. 

De oproepingsbrieven aan de vergadergerechtigden worden verzonden aan de adressen 

vermeld in het aandeelhoudersregister. 

4. Wanneer één of meer oproepingsbrieven, overeenkomstig het bepaalde in leden 2 en 3 

verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal zulks geen invloed uitoefenen op de 

geldigheid van de vergadering van aandeelhouders en de daarin te nemen besluiten. 

5. De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van 

commissarissen of indien er slechts één commissaris in functie is door deze commissa-

ris. 

Indien deze commissaris niet aanwezig is dan wel indien er geen raad van commissaris-
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sen is ingesteld voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. 

6. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. 

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van vergaderge-

rechtigden. 

Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekenin-

gen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. 

Artikel 26.  

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de 

vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. 

Bestuurders en de commissarissen zijn als zodanig bevoegd tot het bijwonen van de 

vergaderingen van aandeelhouders. 

Zij hebben in die vergaderingen een raadgevende stem. 

Over toelating van anderen tot de vergaderingen van aandeelhouders beslist de voorzit-

ter van de vergadering. 

2. Elk aandeel geeft recht op één stem. 

3. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de stemgerechtigden, respectie-

velijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, vermeldende het aantal door ie-

der vertegenwoordigde aandelen. 

4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij 

daarvan kan in de vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; 

evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. 

5. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar doch-

termaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien 

het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap 

of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. 

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor 

een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 

6. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoor-

digd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, 

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

7. De besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de 

gevallen dat de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen 

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. 

8. Stemming over zaken geschiedt mondeling. 

Over de benoeming van personen wordt schriftelijk en met gesloten briefjes gestemd 

tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. 

Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij één van de aanwezige stemgerechtigden 

zich daartegen verzet. 

9. Ingeval van staken van stemmen zal worden herstemd. 

Indien ook dan de stemmen staken zal de beslissing worden opgedragen aan een des-

kundige, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zal worden be-

noemd. 

Komen de aandeelhouders hieromtrent binnen dertig dagen na de dag van de betreffen-

de vergadering niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de kanton-

rechter van de Rechtbank, binnen wiens arrondissement de vennootschap haar zetel 

heeft, de benoeming van de deskundige verzoeken. 

In afwijking van het in de voorlaatste zin van dit lid bepaalde geldt dat indien terzake 

van de benoeming uit een bindende voordracht (ook dan) de stemmen staken, de eerste 

op die voordracht genoemde persoon is benoemd. 

10. Een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, 

kan mits met algemene stemmen, wettige besluiten nemen ook al heeft geen of geen tij-

dige oproeping plaats gehad en ook als ten aanzien van de te behandelen onderwerpen 

niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 25 lid 3 van deze statuten. 

11. De algemene vergadering kan besluiten opdracht te geven aan het bestuur als bedoeld in 

artikel 2:136 Burgerlijk Wetboek. 

Een zodanig besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

Artikel 27.  
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Besluitvorming door aandeelhouders kan, nadat de bestuurder(s) en de commissaris(sen) in 

de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een verga-

dering van aandeelhouders plaatsvinden, mits de stemgerechtigde aandeelhouders zich 

schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) met algemene 

stemmen voor het voorstel hebben verklaard. 

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien er naast aandeelhouders nog ande-

re vergadergerechtigden zijn. 

Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing, ontbinding en vereffening 

Artikel 28.  

1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie 

en tot splitsing van de vennootschap. 

Een zodanig besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

2. Degenen die een oproeping tot een vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, 

waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tege-

lijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wij-

ziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage 

van iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering. 

De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de 

nederlegging tot die van de vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voor-

stel, gelijk in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen. 

Deze afschriften worden kosteloos verstrekt. 

Artikel 29.  

1. Op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vennootschap is het 

bepaalde in artikel 28 lid 1 van deze statuten van toepassing. 

2. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door 

het bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt. 

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar 

of de vereffenaars gezamenlijk. 

3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. 
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4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden ven-

nootschap is overgebleven, wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in ver-

houding tot ieders recht uitgekeerd. 

5. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blij-

ven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen. 

Slotbepaling 

Eerste boekjaar 

Artikel 30.  

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend acht. 

Slotverklaringen 

Ten slotte verklaarde de comparant: 

A. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de vennootschap benoemd: 

1. [*]; 

2. [*]; 

3. [*]; 

4. [*], 

en tot commissarissen: 

1. [*]; 

2. [*]; 

3. [*]; 

4. [*]; 

5. [*]. 

B. Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal vijfenveertigduizend euro 

(EUR 45.000,--) verdeeld in vierhonderd vijftig (450) aandelen, alle a pari vol te storten 

in geld. 

Storting in vreemd geld is toegestaan. 

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door: 

1. de oprichter sub 1 genoemd, voor [*] aandelen; 

2. de oprichter sub 2 genoemd, voor [*]aandelen; 
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3. de oprichter sub 3 genoemd, voor [*] aandelen; 

4. de oprichter sub 4 genoemd, voor [*]aandelen; 

5. de oprichter sub 5 genoemd, voor [*] aandelen. 

C. De bij de oprichting geplaatste aandelen zijn a pari volgestort in geld zoals blijkt uit de, 

aan deze akte te hechten, verklaring als bedoeld in artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek. 

De vennootschap aanvaardt de storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen. 

D. De Minister van Justitie heeft blijkens de, aan deze akte te hechten, verklaring op [*] 

onder nummer N.V. [*] medegedeeld dat hem ten aanzien van de onderhavige oprich-

ting van bezwaren niet is gebleken. 

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. 

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. 

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud 

van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. 

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de 

verschenen persoon en mij, notaris, om 


