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1. DEFINITIES 

Composer De onderneming betreffende de Composerkavel die 
gedreven wordt door Composer CVR met Composer N.V. 
als besturend vennoot  

Composer Aandeel-
houdersovereenkomst 

De tussen Composer CVR, Composer N.V., de Comman-
dieten en de Aandeelhouders te sluiten aandeelhouders-
overeenkomst betreffende Composer 

Composer CVR De commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijk-
heid die op grond van de Overeenkomst tot Samenwerking 
en Aanvaarding van Erfpachtrechten het recht en de plicht 
heeft om de Composerkavel te ontwikkelen op de voor-
waarden zoals bepaald in die overeenkomst en deze 
Termsheet 

Composer N.V. De naamloze vennootschap die optreedt als besturend 
vennoot van Composer CVR 

Aandeelhouders De aandeelhouders van Composer N.V., die geselecteerd 
zijn door middel van een transparante, niet-
discriminerende procedure, te weten [●] 

Commandieten De commanditaire vennoten van Composer CVR, die 
geselecteerd zijn door middel van een transparante, niet-
discriminerende procedure, te weten [●] 

Aandelen De aandelen in het kapitaal van Composer N.V. met een 
nominale waarde van EUR [100] elk 

Commanditaire belangen De belangen van de Commandieten in Composer CVR 

Aandelenbelangen De belangen van de Aandeelhouders in Composer N.V. 

Moedermaatschappij De vennootschap die, direct of indirect, de aandelen houdt 
in de Aandeelhouder en de Commandiet die deel uitmaken 
van haar groepsmaatschappijen 

Overeenkomst tot Samenwer-
king en Aanvaarding van 
Erfpachtrechten 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Composer CVR 
en Zuidas Amsterdam CVR op grond waarvan Composer 
CVR het recht en de plicht heeft om de Composerkavel te 
ontwikkelen op de voorwaarden zoals bepaald in die 
overeenkomst en deze Termsheet 
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Zuidas Het plangebied Zuidas en de geïntegreerde (her)ontwikke-
ling van infrastructuur en stedelijk gebied in dit plangebied, 
van welk gebied de Composerkavel onderdeel uitmaakt 

Composerkavel Het op bijlage 1 gearceerde aangegeven gedeelte van het 
Zuidas gebied 

 

2. COMPOSER 

Composer – algemeen, 
structuur en kapitalisatie 

Composer heeft op grond van de Overeenkomst tot Sa-
menwerking en Aanvaarding van Erfpachtrechten het recht 
en de plicht om de Composerkavel te ontwikkelen op de 
voorwaarden zoals in deze Termsheet en de Overeenkomst 
tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpachtrechten is 
bepaald.  

Composer zal voor eigen rekening en risico de gehele 
Composerkavel ontwikkelen. 

Composer zal worden opgericht gelijktijdig met de oprich-
ting van Zuidas Amsterdam CVR. 

Composer heeft de rechtsvorm van een commanditaire 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid, Composer CVR. 
Enig besturend vennoot van Composer CVR is Composer 
N.V. De Commandieten zijn de enig commanditaire venno-
ten van Composer CVR. De Aandeelhouders zijn de enig 
aandeelhouders van Composer N.V. 

De aandelen in (i) een Aandeelhouder en (ii) de met die 
Aandeelhouder in een groep verbonden Commandiet zullen 
uiteindelijk, direct of indirect, gehouden worden door dezelf-
de vennootschap, de Moedermaatschappij, die garant zal 
staan voor de verplichtingen van de met haar in een groep 
verbonden Aandeelhouder en Commandiet. 

De Commanditaire Belangen en de via een groepsmaat-
schappij van de Moedermaatschappij daaraan verbonden 
Aandelenbelangen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

NS zal een belang in Composer houden dat overeenkomt 
met 90.000/480.000ste gedeelte van de Commanditaire 
Belangen en de Aandelenbelangen. 

De Commanditaire Belangen en de Aandelenbelangen 
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zullen bij aanvang van Composer van gelijke omvang zijn 
(met uitzondering van het belang van NS en het zeer 
beperkte Commanditair Belang van Composer N.V.). Indien 
vier partijen in Composer participeren, zullen zij derhalve 
elk een Commanditair Belang en een Aandelenbelang van 
97.500/480.000ste  gedeelte houden1; indien vijf partijen in 
Composer participeren, zullen zij elk een Commanditair 
Belang en een Aandelenbelang van 78.000/480.000ste 
gedeelte houden2etc. 

De inbreng in Composer zal voor wat betreft de Comman-
dieten geschieden in de vorm van contanten. Composer 
N.V. zal haar kennis, arbeid en vlijt inbrengen. De geza-
menlijke inbrengverplichting van de Commandieten en 
Composer N.V. bij oprichting van Composer CVR zal in 
totaal €[●] bedragen. Daarnaast zal, op eerste verzoek van 
Composer N.V., pro rata aan de gehouden belangen, een of 
meer additionele bedragen in de CVR dienen te worden 
ingebracht door de Commandieten tot een gezamenlijk 
totaalbedrag van €[●]. 

Bij Composer N.V. zal sprake zijn van een zo laag mogelij-
ke kapitalisatie. Het maatschappelijk kapitaal van Composer 
N.V. zal bestaan uit gewone aandelen. Composer N.V. zal 
een maatschappelijk kapitaal van €[●] hebben; het ge-
plaatste kapitaal bij oprichting zal €[●] bedragen. Het 
geplaatste aandelenkapitaal dient in contanten te worden 
volgestort.  

De Aandeelhouders zullen niet verplicht zijn om additionele 
stortingen op reeds uitgegeven aandelen in Composer N.V. 
te verrichten dan wel nieuw uit te geven aandelen in Com-
poser N.V. te nemen behoudens voor zover dit redelijker-
wijs nodig is om Composer N.V. in staat te stellen aan haar 
verplichtingen te voldoen. 

Composer – corporate 
governance, besluiten 
onderworpen aan goedkeu-
ring van de AVA en gekwali-

Composer N.V. heeft een raad van bestuur bestaande uit 
[●] leden. De bestuursleden worden benoemd, ontslagen en 
geschorst door de algemene vergadering van aandeelhou-
ders. Voor een dergelijk besluit is unanimiteit vereist.  

                                                   
1 Te verminderen met een zeer beperkt  Commanditair Belang van Composer N.V. 

2 Te verminderen met een zeer beperkt Commanditair Belang van Composer N.V. 
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ficeerde meerderheden Aan Composer N.V. zal geen raad van commissarissen zijn 
verbonden. 

Belangrijke besluiten van de raad van bestuur zullen zijn 
onderworpen aan de goedkeuring van de algemene verga-
dering van aandeelhouders: 

(a) het door Composer N.V. of Composer CVR 
verkrijgen, in eigendom houden, beheren, 
vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, 
leasen, beschikken, exploiteren en op an-
dere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 
geven van onroerende zaken, waaronder 
begrepen het in erfpacht uitgeven en ver-
krijgen van gronden, het vestigen van op-
stalrechten en het verlenen van erfdienst-
baarheden in het Composer gebied; 

(b) het door Composer N.V. of Composer CVR 
aangaan van overeenkomsten, waarbij aan 
Composer N.V. of Composer CVR een 
bankkrediet wordt verleend; 

(c) het aan Composer N.V. of Composer CVR 
ter leen verstrekken van gelden, alsmede 
het ter leen opnemen van gelden, waaron-
der niet is begrepen het gebruikmaken van 
een aan Composer N.V. of Composer CVR 
verleend bankkrediet; 

(d) duurzame rechtstreekse of middellijke sa-
menwerking van Composer N.V. of Com-
poser CVR met een andere onderneming 
en het verbreken van zodanige samenwer-
king; 

(e) rechtstreekse of middellijke deelneming 
door Composer N.V. of Composer CVR in 
het kapitaal van een andere onderneming 
en het wijzigen van de omvang van zoda-
nige deelneming; 

(f) het doen van een voorstel tot juridische fu-
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sie of tot splitsing; 

(g) (des)investeringen van Composer N.V. of 
Composer CVR ter hoogte van een bedrag 
van €[●] of meer alsmede alle andere 
(rechts)handelingen die een waarde verte-
genwoordigen van €[●] of meer; 

(h) het door Composer N.V. of Composer CVR 
stellen van persoonlijke of zakelijke zeker-
heid; 

(i) het aanstellen van procuratiehouders en 
het vaststellen van hun bevoegdheid en ti-
tulatuur; 

(j) het door Composer N.V. of Composer CVR 
aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 

(k) het door Composer N.V. of Composer CVR 
optreden in rechte, waaronder begrepen 
het voeren van arbitrale procedures, doch 
met uitzondering van het nemen van die 
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen 
lijden; 

(l) het door Composer N.V. of Composer CVR 
sluiten en wijzigen van arbeidsovereen-
komsten, waarbij een beloning wordt toe-
gekend, waarvan het bedrag per jaar hoger 
is dan het door de AVA te bepalen en 
schriftelijk ter kennis van het bestuur ge-
brachte bedrag; 

(m) het door Composer N.V. of Composer CVR 
treffen van pensioenregelingen en het toe-
kennen van pensioenrechten boven die, 
welke uit bestaande regelingen voortvloei-
en; 

(n) het aangaan van rechtshandelingen als 
bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wet-
boek; 
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(o) de vaststelling of wijziging door Composer 
N.V. of Composer CVR van een meerja-
renplan; 

(p) de vaststelling of wijziging door Composer 
N.V. of Composer CVR van het business 
plan voor het komende jaar;  

(q) de vaststelling of wijziging door Composer 
N.V. of Composer CVR van het budget 
voor het komende jaar; en 

(r) [overige] 

Voor alle onderdelen geldt dat goedkeuring door de alge-
mene vergadering van aandeelhouders slechts kan worden 
verleend met algemene stemmen (unanimiteit).  

 

3. FINANCIERING MET VREEMD VERMOGEN 

Aantrekking van vreemd 
vermogen 

Composer CVR zal vreemd vermogen aantrekken in de 
markt tegen marktconforme condities. 

 

4. PUT OPTIE EN CALL OPTIE ZUIDAS AMSTERDAM  

Put Optie/Call Optie - gevol-
gen voor Composer 

Ingeval van uitoefening van een Put-Optie of een Call-Optie 
betreffende de Zuidas Amsterdam onderneming hebben de 
overige participanten in Composer het recht om van de 
participant in Composer wiens belang in Composer bij 
oprichting van Composer was gekoppeld aan het belang in 
de Zuidas Amsterdam onderneming van de partij ten 
aanzien van wie een Put-Optie of een Call-Optie is uitgeoe-
fend, te eisen dat deze participant in Composer haar belang 
in Composer pro rata aan de overige participanten in 
Composer overdraagt voor een koopsom in contanten gelijk 
aan 75% van de fair market value (te bepalen door drie 
experts, één te benoemen door de overdragende partij, één 
te benoemen door de overige participanten in Composer en 
de derde te benoemen door de twee aldus benoemde 
experts). 

Een uitoefening van de Put-Optie heeft geen gevolg voor de 
verplichtingen betreffende Composer (daaronder begrepen 
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de in dat kader te verstrekken bankgarantie); deze verplich-
tingen blijven onverminderd van kracht. 

Uitoefening van alle Put 
Opties/Call Opties – gevol-
gen voor Composer  

Is door respectievelijk ten aanzien van alle private partici-
panten in Zuidas Amsterdam CVR/Zuidas Amsterdam N.V. 
de Put-Optie dan wel de Call-Optie uitgeoefend, dan vervalt 
het recht van Composer CVR om de Composerkavel te 
ontwikkelen, maar kan Composer CVR wel gehouden 
worden door de publieke participanten in Zuidas Amster-
dam CVR/Zuidas Amsterdam N.V. om de Composerkavel te 
ontwikkelen op de voorwaarden zoals vervat in de Over-
eenkomst tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpacht-
rechten en deze Termsheet. 

 

5. OVERDRACHT VAN BELANGEN  

Commanditair Be-
lang/Aandelenbelang 

Het Commanditair Belang kan niet worden overgedragen 
zonder gelijktijdige overdracht van het Aandelenbelang en 
vice versa. 

Het gehele belang in Composer kan verkocht en overge-
dragen worden, met dien verstande dat terzake steeds een 
right of first refusal geldt voor de overige participanten in 
Composer op voorwaarden nader overeen te komen door 
de participanten in Composer. Verkoop en/of overdracht 
van een gedeeltelijk belang in Composer is niet toegestaan. 

Kunnen partijen het niet eens worden over de prijs voor het 
over te dragen belang, dan is de overdragende Comman-
diet/Aandeelhouder gerechtigd om dit aan een derde over 
te dragen mits deze derde bereid is om een hogere prijs 
[percentage?] te betalen voor het belang dan de overige 
Commandieten/Aandeelhouders. 

Indien het belang in Composer aan een derde verkocht 
en/of overgedragen wordt, zal de overdragende partij ervoor 
zorg dragen dat alle verplichtingen uit hoofde van de 
Composer Aandeelhoudersovereenkomst betreffende 
participanten in Composer alsmede uit hoofde van deze 
Termsheet op deze derde van toepassing zijn vanaf het 
moment van overdracht, bij gebreke waarvan de overdra-
gende partij volledig aansprakelijk blijft terzake van dergelij-
ke verplichtingen. De betrokkenen zijn verplicht om deze 

ZA.U.07.117 8 of 11



  

 

ZA.U.07.117 

verplichtingen middels een kettingbeding op te leggen aan 
deze derde en eventuele rechtsopvolgers van deze derde.  

Voor zover sprake is van een verkoop/overdracht van het 
belang in Composer aan een vennootschap die de kenmer-
ken heeft van een special purpose vehicle (ter uitsluitende 
beoordeling van de Staat en de Gemeente) of Staat en 
Gemeente zulks om andere redenen te hunner discretie 
wenselijk achten, zijn de betrokkenen verplicht om deze 
verplichtingen middels een kettingbeding op te leggen aan 
de aandeelhouders van dit special purpose vehicle respec-
tievelijk de aandeelhouders van de verkrijger van het belang 
in Composer en eventuele rechtsopvolgers van deze 
aandeelhouders.  

Een derde aan wie het belang in Composer wordt ver-
kocht/overgedragen, zal op het moment van verkoop 
alsmede op het moment van overdracht dienen te voldoen 
aan de integriteitseisen zoals bedoeld in de Wet BIBOB.  

Het toekomstig (gehele) belang in Composer mag vooraf-
gaand aan de veiling verkocht worden aan een derde, mits 
de identiteit van deze derde uiterlijk 10 werkdagen vooraf-
gaand aan de uiterste datum voor het uitbrengen van een 
bod op een belang in de Zuidas onderneming schriftelijk 
aan de Zuidas onderneming bekend wordt gemaakt. De 
Zuidas onderneming zal elk van de gepreselecteerde 
partijen vervolgens schriftelijk mededelen wie de koper is. 
Een gedeeltelijke overdracht van dit belang is niet toege-
staan.  

Statutaire blokkeringsrege-
ling 

De statuten van Composer N.V. zullen een statutaire 
blokkeringsregeling bevatten in de vorm van een aanbie-
dingsregeling gecombineerd met een goedkeuringsregeling.  

 

6. OVEREENKOMSTEN 

Composer Aandeel-
houdersovereenkomst  

Tussen Composer CVR, Composer N.V., de Commandie-
ten en de Aandeelhouders zal een aandeelhoudersover-
eenkomst worden aangegaan betreffende Composer 
waarin de bepalingen van deze Termsheet en de rechten 
en verplichtingen van de partijen ten opzichte van elkaar 
nader zullen worden uitgewerkt. 
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Overeenkomst tot Samenwer-
king en Aanvaarding van 
Erfpachtrechten  

Tussen Composer CVR en Zuidas Amsterdam CVR zal 
een samenwerkingsovereenkomst worden aangegaan 
betreffende de ontwikkeling van de Composerkavel waarin 
de wederzijdse rechten en verplichtingen zullen worden 
vastgelegd. 

[Overige overeenkomsten] [Tussen de NS, Composer CVR en de Private Participan-
ten zal een overeenkomst worden aangegaan waarin de 
wederzijdse rechten en verplichtingen betreffende Compo-
ser zullen worden vastgelegd] [Overige overeenkomsten] 

Verplichting om te goeder 
trouw te onderhandelen over 
de nadere uitwerking van 
deze Termsheet 

Elk der Commandieten en Aandeelhouders verplicht zich 
jegens de andere partijen om te goeder trouw te onder-
handelen over de nadere uitwerking van deze Termsheet, 
en meer in het bijzonder over de Composer Aandeelhou-
dersovereenkomst, de Overeenkomst tot Samenwerking 
en Aanvaarding van Erfpachtrechten [en de overige 
overeenkomsten]. 

 

7. OVERIGE ONDERWERPEN 

Fiscaliteit De organisatorische en vennootschapsrechtelijke structuur 
voor Composer zal op de voor de betrokken partijen meest 
gunstige fiscale manier worden ingericht. 

Geheimhouding en publici-
teit 

Elk der partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende 
Composer, deze Termsheet en de andere partijen vertrou-
welijk behandelen en zal daaromtrent geheimhouding in 
acht nemen, behoudens voor zover er een verplichting 
bestaat tot mededeling of openbaarmaking daarvan bij of 
krachtens enige toepasselijke wet- of  regelgeving, daaron-
der begrepen beursregelgeving dan wel behoudens voor 
zover mededeling of openbaarmaking geschiedt met 
voorafgaande instemming van de betrokken andere par-
tij(en). 

Publiciteit en perscontacten zullen niet plaatsvinden dan na 
overleg met alle partijen, behalve voor zover zulks redelij-
kerwijs niet verlangd kan worden. 

Naleving wet- en regelge-
ving 

De partijen zullen erop toezien dat door henzelf alsmede 
door Composer CVR en Composer N.V. de toepasselijke 
wet- en regelgeving zal worden nageleefd. 
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Toepasselijk recht Op deze Termsheet is Nederlands recht van toepassing. 

Op de Composer Aandeelhoudersovereenkomst, de Over-
eenkomst tot Samenwerking en Aanvaarding van Erfpacht-
rechten [en overige overeenkomsten] zal eveneens Neder-
lands recht van toepassing zijn. 

Geschillen Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding 
van deze Termsheet dan wel van nadere overeenkomsten 
die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden be-
slecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het 
Nederlands Arbitrage Instituut. 

Karakter Termsheet Partijen komen overeen dat de bepalingen van deze 
Termsheet bindend zijn. 

Aldus ondertekend in [  ]voud te [   ] op [   ] 2007. 

[ondertekening door partijen] 
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