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PROPOSAL OF THE HIVE-DOWN 

(the "Hive-Down Proposal") 

VOORSTEL TOT SPLITSING 

(het "Splitsingsvoorstel") 

BY: DOOR: 

CTP N.V., a public limited liability company under the laws of the 

Netherlands (naamloze vennootschap), with corporate seat in 

Utrecht, the Netherlands, address at Apollolaan 151, 1077 AR 

Amsterdam, the Netherlands, and Trade Register number 

76158233 ("CTP"). 

CTP N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, 

statutair gevestigd te Utrecht, Nederland, met adres Apollolaan 

151, 1077 AR Amsterdam, Nederland, en handelsregisternummer 

76158233 ("CTP"). 

INTRODUCTION: INLEIDING: 

Business combination Business combinatie 

(A) On 26 October 2021, CTP and Deutsche Industrie 

Grundbesitz AG (previously named: Deutsche Industrie 

REIT-AG), a public limited liability company under the laws of 

Germany (Aktiengesellschaft), with its registered statutory 

seat in Rostock, Germany, and registered with the 

commercial register of the local court (Amtsgericht) of 

Rostock, Germany, under docket number HRB 13964 ("DIG") 

entered into a business combination agreement (the "BCA") 

pursuant to which: 

(A) Op 26 oktober 2021 zijn CTP en Deutsche Industrie 

Grundbesitz AG (voorheen genaamd: Deutsche Industrie 

REIT-AG), een naamloze vennootschap naar Duits recht 

(Aktiengesellschaft), statutair gevestigd te Rostock, 

Duitsland, en ingeschreven in het handelsregister van de 

lokale rechtbank (Amtsgericht) te Rostock, Duitsland, onder 

nummer HRB 13964 ("DIG") een business combinatie 

overeenkomst aangegaan (de "BCO") op grond waarvan: 

(i) CTP has launched a voluntary public takeover and 

delisting offer (the "Offer") within the meaning of 

section 29 paragraph 1 of the German Securities 

Acquisition and Takeover Act (Wertpapiererwerbs- 

und Übernahmegesetz; the "German Takeover 

Act") in conjunction with section 39 paragraph 2 

sentence 3 no. 1 of the German Stock Exchange 

(i) CTP een vrijwillig openbaar overnamebod en een 

bod tot intrekking van de notering heeft gedaan 

(het "Bod") in de zin van artikel 29 lid 1 van de 

Duitse Wet op de Verwerving en Overname van 

Effecten (Wertpapiererwerbs- und 

Übernahmegesetz; de "Duitse Overname Wet") 

jo. artikel 39 lid 2 onder 3(1) van de Duitse Wet op 
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Act (Börsengesetz) for the acquisition of all no-par 

value bearer shares in the share capital of DIG (the 

"DIG Shares"); 

de Effectenbeurs (Börsengesetz) voor de 

verwerving van alle aandelen aan toonder zonder 

vermelding van de nominale waarde in het 

aandelenkapitaal van DIG (de "DIG Aandelen"); 

(ii) after the closing of the Offer, in order to complete 

the integration of DIG into the group of CTP, CTP 

and DIG intend to effect a cross-border merger 

pursuant to which DIG is merged with and into CTP 

by way of an upstream cross-border merger, with 

CTP being the acquiring company pursuant to 

sections 122a et seq. German Transformation Act 

(Umwandlungsgesetz – "UmwG") and title 2.7 of 

the Dutch Civil Code ("DCC"), whereby all assets 

and liabilities (vermogen) and legal relationships of 

DIG immediately prior to such merger becoming 

effective (the "DIG Assets and Liabilities") shall 

transfer to CTP under universal succession of title 

(algemene titel) and DIG shall cease to exist 

without liquidation (the "Merger"); and 

(ii) teneinde de integratie van DIG in de groep van 

CTP te voltooien, zijn CTP en DIG voornemens om 

na de closing van het Bod een 

grensoverschrijdende fusie te bewerkstelligen 

waarbij DIG fuseert met en in CTP door middel van 

een grensoverschrijdende upstream fusie, met 

CTP als verkrijgende vennootschap 

overeenkomstig artikelen 122a en verder van de 

Duitse Omzettingswet (Umwandlungsgesetz – 

"UmwG") en titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek 

("BW"), waarbij het gehele vermogen en de 

rechtsverhoudingen van DIG onmiddellijk 

voorafgaand aan het van kracht worden van de 

fusie (de "DIG Activa en Passiva") overgaan op 

CTP onder algemene titel en DIG ophoudt te 

bestaan zonder ontbinding (de "Fusie"); en 

(iii) as soon as practically possible after the Merger has 

become effective, and subject to the Binding Ruling 

(as defined below), CTP intends to effect a hive-

down (afsplitsing). Pursuant to the hive-down, the 

DIG Assets and Liabilities that will be acquired by 

CTP under universal succession of title (algemene 

titel) pursuant to the Merger are hived-down 

(afgesplitst) by universal succession of title 

(algemene titel) in accordance with title 2.7 DCC to 

a newly incorporated private limited liability 

(iii) zo snel als praktisch mogelijk is nadat de Fusie van 

kracht is geworden, en onder voorbehoud van de 

Bindende Uitspraak (zoals hierna gedefinieerd), is 

CTP voornemens een afsplitsing tot stand te 

brengen. Ingevolge de afsplitsing worden de DIG 

Activa en Passiva die door CTP onder algemene 

titel zullen worden verkregen ingevolge de Fusie, 

afgesplitst onder algemene titel overeenkomstig 

titel 2.7 BW naar een nieuw opgerichte besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 
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company (besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid) under the laws of the 

Netherlands, incorporated as a wholly-owned 

subsidiary of CTP at the occasion of the hive-down: 

CTP Germany B.V. ("CTP Germany"), and CTP 

continues to exist (the "Hive-Down"). As a result of 

the Hive-Down, the business of (the former) DIG 

will be continued and carried out through CTP 

Germany, whereby the activities of (the former) 

DIG are carried out through a German branch 

office of CTP Germany, 

Nederlands recht, die ter gelegenheid van de 

afsplitsing wordt opgericht als een 100% 

dochtervennootschap van CTP: CTP Germany 

B.V. ("CTP Germany"), en CTP blijft voortbestaan 

(de "Afsplitsing"). Als gevolg van de Afsplitsing 

zullen de activiteiten van (het voormalige) DIG 

worden voortgezet en uitgevoerd via CTP 

Germany, waarbij de activiteiten van (het 

voormalige) DIG worden uitgeoefend via een 

Duitse branch van CTP Germany, 

(where this Hive-Down Proposal currently reads 'CTP', after the 

Merger has become effective, it should be read as 'CTP, being the 

entity that exists following implementation of the Merger, as holder of 

the DIG Assets and Liabilities'). 

(waar in dit Splitsingsvoorstel thans 'CTP' staat, moet dit na het 

effectief worden van de Fusie worden gelezen als 'CTP, zijnde de 

entiteit die voort bestaat na de implementatie van de Fusie als houder 

van de DIG Activa en Passiva'). 

(B) On 7 December 2021, CTP has launched the Offer by 

publishing an offer document, such in conformity with 

sections 34, 14 paragraph 2 and 3 of the German Takeover 

Act in conjunction with section 39 paragraph 2 sentence 3 

no. 1, paragraph 3 of the German Stock Exchange Act 

(Börsengesetz). The Offer has been settled on 3 February 

2022, whereby CTP became holder of approximately 80.90% 

of the DIG Shares. The Merger and the Hive-Down are part 

of the post-Offer reorganization to complete the integration of 

DIG into the group of CTP. The current shareholders of DIG 

have been informed about the Hive-Down in connection with 

the Merger. 

(B) Op 7 december 2021 heeft CTP het Bod uitgebracht door het 

publiceren van een biedingsbericht, zulks in 

overeenstemming met artikelen 34, 14 lid 2 en 3 van de 

Duitse Overnamewet jo. artikel 39 lid 2 onder 3(1) en lid 3 van 

de Duitse Wet op de Effectenbeurs (Börsengesetz). Het Bod 

is gestand gedaan op 3 februari 2022, als gevolg waarvan 

CTP houder is geworden van ongeveer 80,90% van de DIG 

Aandelen. De Fusie en de Afsplitsing maken deel uit van de 

reorganisatie na het Bod om de integratie van DIG in de groep 

van CTP te voltooien. De huidige aandeelhouders van DIG 

zijn geïnformeerd over de Afsplitsing in verband met de 

Fusie. 

(C) The implementation of the Hive-Down is subject to the 

competent German tax authorities issuing a positive binding 

(C) De implementatie van de Afsplitsing is onder voorbehoud van 

een, vanuit het oogpunt van CTP, positieve bindende 
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ruling (verbindliche Auskunft), from the perspective of CTP, 

pursuant to section 89 of the German General Tax Code 

(Abgabenordnung) ("Binding Ruling") in relation to certain 

tax aspects of the Hive-Down. 

uitspraak van de bevoegde Duitse belastingautoriteiten 

(verbindliche Auskunft) overeenkomstig artikel 89 van de 

Duitse Algemene Belastingwet (Abgabenordnung) 

("Bindende Uitspraak") met betrekking tot bepaalde fiscale 

aspecten van de Afsplitsing. 

Considerations Overwegingen 

(D) Sections 2:334f paragraph 4, first sentence, 2:334w and 

2:334y up to and including 2:334aa DCC do not apply to this 

Hive-Down pursuant to section 2:334hh subsection 1 DCC, 

since CTP Germany will be incorporated through the Hive-

Down and CTP as demerging company will become the sole 

shareholder of CTP Germany. 

(D) De artikelen 2:334f lid 4, eerste zin, 2:334w en 2:334y tot en 

met 2:334aa BW zijn niet van toepassing op deze Afsplitsing 

op grond van artikel 2:334hh lid 1 BW, aangezien CTP 

Germany bij de Afsplitsing zal worden opgericht en CTP als 

afsplitsende vennootschap enig aandeelhouder zal worden 

van CTP Germany. 

(E) CTP does not have a supervisory board, but has a board of 

directors, consisting of executive and non-executive 

directors. 

(E) CTP heeft geen raad van commissarissen, maar een bestuur, 

bestaande uit uitvoerende- en niet-uitvoerende bestuurders. 

(F) CTP has not been dissolved, has not been declared bankrupt 

and has not applied for a suspension of payments. 

(F) CTP is niet ontbonden, niet failliet verklaard en heeft geen 

surséance van betaling aangevraagd. 

(G) All issued shares in the share capital of CTP have been fully 

paid up, no depositary receipts (certificaten) for shares have 

been issued with the cooperation of CTP with respect to those 

shares and no right of usufruct nor a right of pledge has been 

created on those shares. 

(G) Alle geplaatste aandelen in het kapitaal van CTP zijn 

volgestort, er zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven 

met medewerking van CTP voor die aandelen en er is geen 

recht van vruchtgebruik noch een pandrecht op die aandelen 

gevestigd. 

(H) There are no non-voting shares and no shares not entitled to 

profits in the issued share capital of CTP. There are no shares 

of a specific class and no shares with a specific indication in 

the issued share capital of CTP. 

(H) Het geplaatste kapitaal van CTP bevat geen stemrechtloze 

aandelen en ook geen winstrechtloze aandelen. Er behoren 

geen aandelen van een bepaalde soort of aanduiding tot het 

geplaatste kapitaal van CTP. 
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Filing and publication Deponering en openbaarmaking 

(I) This Hive-Down Proposal will be filed with the Dutch Trade 

Register together with the relevant documentation as 

required under Dutch law. In addition, this Hive-Down 

Proposal and the Hive-Down Report (as defined below) 

together with such other documentation as required under 

Dutch law will be made available (i) on CTP's corporate 

website: www.ctp.eu and (ii) for inspection at the offices of 

CTP. 

(I) Dit Splitsingsvoorstel zal worden gedeponeerd bij het 

Nederlandse handelsregister, vergezeld van de op grond van 

de Nederlandse wet vereiste relevante documenten. Dit 

Splitsingsvoorstel en de Splitsingstoelichting (zoals hierna 

gedefinieerd) worden daarnaast samen met de andere 

documenten vereist op grond van Nederlands recht 

beschikbaar gesteld (i) op de website van CTP: www.ctp.eu 

en (ii) ter inzage ten kantore van CTP. 

(J) The announcement of the Hive-Down and the 

aforementioned filings will be published in a Dutch newspaper 

nationally-distributed in the Netherlands (Trouw). 

(J) De aankondiging van de Afsplitsing en de hierboven 

genoemde deponeringen zal bekend worden gemaakt in een 

Nederlands landelijk verspreid dagblad (Trouw). 

Hive-Down Report Splitsingstoelichting 

(K) The board of directors of CTP will prepare a report in 

accordance with section 2:334g DCC, explaining among 

other things the legal, social and economic aspects of the 

Hive-Down (the "Hive-Down Report"). 

(K) Het bestuur van CTP zal een toelichting opstellen 

overeenkomstig artikel 2:334g BW, waar onder andere de 

juridische, sociale en economische aspecten van de 

Afsplitsing worden toegelicht (de "Splitsingstoelichting"). 

HEREBY MAKES THE FOLLOWING HIVE-DOWN PROPOSAL: DOET HIERBIJ HET VOLGENDE SPLITSINGSVOORSTEL: 

1 INTERPRETATION 1 INTERPRETATIE 

 This Hive-Down Proposal has been drawn up in English 

and Dutch. The content of the two language versions is 

identical, apart from having been prepared in two separate 

languages.  

 Dit Splitsingsvoorstel is opgesteld in het Engels en 

Nederlands. De inhoud van de twee verschillende versies 

is identiek, afgezien van het feit dat zij in twee verschillende 

talen is opgesteld. 

 Annex A, Annex B, Annex C and Annex D to this Hive-Down  Annex A, Annex B, Annex C en Annex D maken integraal 

http://www.ctp.eu/
http://www.ctp.eu/
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Proposal form an integrated part of this Hive-Down 

Proposal. 

onderdeel uit van de Splitsingsvoorstel. 

2 INFORMATION ON THE COMPANIES 2 INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAPPEN 

 The legal name, form and corporate seat of CTP are as 

follows:  

 De juridische naam, rechtsvorm en statutaire zetel van CTP 

zijn als volgt: 

(i) Legal name: CTP N.V. (i) Juridische naam: CTP N.V. 

(ii) Form: public limited liability company (naamloze 

vennootschap) incorporated under and governed 

by the laws of the Netherlands.  

(ii) Rechtsvorm: naamloze vennootschap opgericht 

naar en geregeerd door Nederlands recht. 

(iii) Corporate seat: Utrecht, the Netherlands, subject 

to the amendment as referred to in article 5.  

(iii) Statutaire zetel: Utrecht, Nederland, onder 

voorbehoud van de wijziging als bedoeld in artikel 

5. 

 The legal name, form and corporate seat of CTP Germany 

will be as follows:  

 De juridische naam, rechtsvorm en statutaire zetel van CTP 

Germany zullen als volgt zijn: 

(i) Legal name: CTP Germany B.V. (i) Juridische naam: CTP Germany B.V. 

(ii) Form: private limited liability company (besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) 

incorporated under and governed by the laws of the 

Netherlands at the occasion of the Hive-Down.  

(ii) Rechtsvorm: besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, 

opgericht bij de Afsplitsing. 

(iii) Corporate seat: Amsterdam, the Netherlands. (iii) Statutaire zetel: Amsterdam, Nederland. 

3 HIVE-DOWN 3 AFSPLITSING 

 CTP shall, as soon as practically possible after the Merger  CTP zal de Afsplitsing zo snel als praktisch mogelijk na het 
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has become effective, and subject to the Binding Ruling, 

effect the Hive-Down in accordance with section 2:334a 

subsection 3 DCC and section 2:334hh subsection 1 DCC, 

pursuant to which: 

van kracht worden van de Fusie, en onder voorwaarde van 

de positieve Bindende Uitspraak, tot stand brengen in de 

zin van artikel 2:334a lid 3 BW en 2:334hh lid 1 BW waarbij: 

(i) CTP will, at the occasion of the Hive-Down, 

incorporate CTP Germany; 

(i) CTP, ter gelegenheid van de Afsplitsing, CTP 

Germany opricht; 

(ii) CTP Germany will acquire the DIG Assets and 

Liabilities by universal succession of title 

(algemene titel); 

(ii) CTP Germany de DIG Activa en Passiva onder 

algemene titel verkrijgt; 

(iii) CTP continues to exist; and (iii) CTP blijft bestaan; en 

(iv) the shares in the capital of CTP Germany are 

granted to CTP subject to the provisions below. 

(iv) de aandelen in het kapitaal van CTP Germany 

worden toegekend aan CTP met inachtneming van 

het hierna bepaalde. 

4 HIVE-DOWN EFFECTIVE TIME; RETROACTIVE 

EFFECTIVE DATE 

4 EFFECTIEVE AFSPLITSING MOMENT; 

INGANGSDATUM 

 The Hive-Down will be effective at midnight (00:00 a.m. 

Central European Summer Time) at the beginning of the 

first day after the execution of the Dutch notarial deed of 

the Hive-Down (the "Hive-Down Effective Time") in 

accordance with section 2:334n subsection 1 DCC.  

 De Afsplitsing wordt van kracht om middernacht (00.00 uur 

Centraal Europese Zomer Tijd) aan het begin van de eerste 

dag na de dag van het passeren van de Nederlandse 

notariële akte van de Afsplitsing (het "Effectieve 

Afsplitsing Moment") overeenkomstig artikel 2:334n lid 1 

BW. 

 At the Hive-Down Effective Time, the Hive-Down will enter 

into effect retroactively for accounting purposes as from 1 

April 2022 (the "Retroactive Effective Date"). As a result, 

the financial information and transactions relating to the 

DIG Assets and Liabilities, that will pass to CTP Germany 

4.2 Per het Effectieve Afsplitsing Moment, treedt de Afsplitsing 

met terugwerkende kracht in werking voor 

boekhoudkundige doeleinde vanaf 1 april 2022 (de 

"Ingangsdatum"). Dit heeft tot gevolg dat de financiële 

informatie en transacties met betrekking tot de DIG Activa 
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will be accounted for in the financial statements of CTP 

Germany as from the Retroactive Effective Date, with the 

DIG Assets and Liabilities being recorded only as from the 

Hive-Down Effective Time in the financial statements of 

CTP Germany.  

en Passiva, die zullen overgaan op CTP Germany in de 

financiële verslaggeving van CTP Germany, zullen worden 

verantwoord vanaf de Ingangsdatum, waarbij de DIG Activa 

en Passiva pas vanaf het Effectieve Afsplitsing Moment 

worden verantwoord in de financiële verslaggeving van 

CTP Germany. 

 Any obligations in respect of the preparation and approval 

of the annual accounts of CTP Germany will commence by 

operation of law as from the Retroactive Effective Date.  

4.3 Alle verplichtingen met betrekking tot het opstellen en 

goedkeuren van de jaarrekening van CTP Germany zullen 

van rechtswege aanvangen vanaf de Ingangsdatum. 

 As from the Hive-Down Effective Time, the activities insofar 

it concerns the DIG Assets and Liabilities will be continued 

by CTP Germany, whereby the activities of (the former) DIG 

are carried out through a German branch office of CTP 

Germany. The activities insofar it concerns the assets and 

liabilities which will be retained by CTP will be continued by 

CTP. 

4.4 Vanaf het Effectieve Afsplitsing Moment zullen de 

activiteiten, voor zover deze betrekking hebben op de DIG 

Activa en Passiva, worden voortgezet door CTP Germany, 

waarbij de activiteiten van (het voormalige) DIG worden 

uitgevoerd via een Duitse branch van CTP Germany. De 

activiteiten, voor zover deze betrekking hebben op de 

activa en passiva die behouden zullen worden door CTP, 

zullen worden voortgezet door CTP. 

 In connection with the acquisition by CTP of all shares in 

the share capital of CTP Germany no actions will be taken 

other than the registration of CTP in the shareholders' 

register of CTP Germany. 

4.5 In verband met de verkrijging door CTP van alle aandelen 

in het kapitaal van CTP Germany worden geen 

maatregelen genomen anders dan de inschrijving van CTP 

in het aandeelhoudersregister van CTP Germany. 

5 ARTICLES OF ASSOCIATION 5 STATUTEN 

 On the date of this Hive-Down Proposal, the articles of 

association of CTP read as set out in Annex A to this Hive-

Down Proposal. The articles of association of CTP shall not 

be amended at the occasion of the Hive-Down. However, 

subject to the approval of the general meeting of CTP, 

 De statuten van CTP, zoals van kracht op de datum van dit 

Splitsingsvoorstel, zijn aangehecht als Annex A bij dit 

Splitsingsvoorstel. Ter gelegenheid van de Afsplitsing 

zullen de statuten van CTP niet worden gewijzigd. Echter, 

onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene 
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which general meeting is to be held on 26 April 2022, the 

board of directors of CTP has proposed to change the 

corporate seat from Utrecht, the Netherlands, to 

Amsterdam, the Netherlands, by means of an amendment 

of the articles of association of CTP. CTP intends to effect 

the amendment to the articles of association of CTP prior 

to the Hive-Down Effective Time, which articles of 

association shall as from that moment read in conformity 

with the text included in Annex B to this Hive-Down 

Proposal.  

vergadering van CTP, welke algemene vergadering zal 

worden gehouden op 26 april 2022, heeft het bestuur van 

CTP voorgesteld om de zetel van de vennootschap te 

wijzigen van Utrecht, Nederland, naar Amsterdam, 

Nederland via een statutenwijziging van CTP. CTP is 

voornemens de statutenwijziging van CTP door te voeren 

voorafgaand aan het Effectieve Afsplitsing Moment, welke 

statuten vanaf dat moment zullen luiden conform de tekst 

opgenomen in Annex B bij dit Splitsingsvoorstel. 

 The draft deed of incorporation of CTP Germany, including 

the articles of association, is attached to this Hive-Down 

Proposal as Annex C.  

 Het concept van de akte van oprichting van CTP Germany, 

inclusief de statuten, is aangehecht aan dit 

Splitsingsvoorstel als Annex C. 

6 DESCRIPTION OF ASSETS AND LIABILITIES 6 BESCHRIJVING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 At the Hive-Down Effective Time, a part of the assets and 

liabilities of CTP, being the DIG Assets and Liabilities, will 

pass to CTP Germany. 

 Op het Effectieve Afsplitsing Moment zal een gedeelte van 

het vermogen van CTP, zijnde de DIG Activa en Passiva, 

overgaan op CTP Germany. 

 The description (beschrijving) pursuant to which it can be 

further determined which assets and liabilities of CTP will 

pass to CTP Germany and which assets and liabilities will 

be retained by CTP is attached to this Hive-Down Proposal 

as Annex D (the "Description"), which also includes the 

pro forma profit and loss accounts of CTP Germany and of 

CTP. 

 De beschrijving op grond waarvan nader kan worden 

bepaald welke activa en passiva van CTP zullen overgaan 

op CTP Germany en welke activa en passiva door CTP 

zullen worden behouden, is aangehecht aan dit 

Splitsingsvoorstel als Annex D (de "Beschrijving"), die ook 

de pro forma winst en verliesrekeningen van CTP Germany 

en van CTP bevat. 

 The value, determined as per 31 December 2021 and 

calculated in accordance with the Valuation Principles (as 

defined in the Description), of (i) the DIG Assets and 

 De waarde, bepaald per 31 december 2021 en berekend in 

overeenstemming met de Waarderingsmethoden (zoals 

gedefinieerd in de Beschrijving), van (i) de DIG Activa en 
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Liabilities that CTP Germany will acquire and (ii) the part of 

the assets and liabilities of CTP that CTP will retain, and 

the value of the shares to be granted to CTP pursuant to 

the Hive-Down, appears from the Description. 

Passiva die CTP Germany zal verkrijgen en (ii) het gedeelte 

van de activa en passiva van CTP dat CTP zal behouden, 

alsmede de waarde van de aandelen die aan CTP worden 

toegekend op grond van de Afsplitsing, blijkt uit de 

Beschrijving. 

7 GOODWILL AND DISTRIBUTABLE RESERVES 7 GOODWILL EN UITKEERBARE RESERVES 

 It is expected that the Hive-Down will have no impact on the 

amounts of goodwill and the distributable reserves, 

including the share premium reserve, of CTP. 

 De Afsplitsing heeft naar verwachting geen gevolgen voor 

de bedragen aan goodwill en de uitkeerbare reserves, 

inclusief de agio reserve, van CTP.  

 It is expected that the Hive-Down will not create any 

goodwill at CTP Germany. It is expected that, as a result of 

the Hive-Down, the amount of the distributable reserves, 

including the share premium reserve, of CTP Germany 

shall consist of the fair market value of the DIG Assets and 

Liabilities immediately prior to the Hive-Down Effective 

Time, reduced by an amount equal to the aggregate 

nominal value of the shares in the capital of CTP Germany 

that shall be granted to CTP at the occasion of the Hive-

Down. 

 De Afsplitsing creëert naar verwachting geen goodwill bij 

CTP Germany. Naar verwachting zullen de uitkeerbare 

reserves, inclusief de agioreserve van CTP Germany, als 

gevolg van Afsplitsing bestaan uit de waarde economisch 

verkeer van de DIG Activa en Passiva direct voorafgaand 

aan het Effectieve Afsplitsing Moment, verminderd met een 

bedrag gelijk aan de gezamenlijke nominale waarde van de 

aandelen in het kapitaal van CTP Germany die ter 

gelegenheid van de Afsplitsing worden toegekend. 

8 BOARD COMPOSITION 8 SAMENSTELLING BESTUUR 

 No changes are intended to occur in the composition of the 

board of directors of CTP as a result of the Hive-Down, and 

thus the Hive-Down will not have any impact on gender 

representation. 

 Het voornemen bestaat om in de samenstelling van het 

bestuur van CTP geen wijzigingen aan te brengen ten 

gevolge van de Afsplitsing, en derhalve zal de Afsplitsing 

geen gevolgen hebben voor de gendervertegenwoordiging. 

 The intended composition of the management board of 

CTP Germany is as follows: 

 De beoogde samenstelling van het bestuur van CTP 

Germany is als volgt: 
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(i) Remon Leonard Vos; and (i) Remon Leonard Vos; en 

(ii) Richard John Wilkinson. (ii) Richard John Wilkinson. 

9 BENEFITS 9 VOORDELEN 

The executive directors or non-executive directors of CTP, nor any 

third person involved with the proposed Hive-Down, have obtained 

or shall obtain any benefit in connection with the Hive-Down. 

Noch aan de uitvoerende- of niet-uitvoerende bestuurders van CTP, 

noch enige derde persoon die betrokken is bij de voorgestelde 

Afsplitsing is of zal enig voordeel (worden) toegekend in verband 

met de Afsplitsing.  

10 SPECIAL RIGHTS 10 BIJZONDERE RECHTEN 

There are no natural persons or legal entities which other than as 

shareholder, have special rights as referred to in section 2:334p in 

conjunction with section 2:334f subsection 2(f) DCC towards CTP, 

as a result of which no rights or compensatory payments as referred 

to in the abovementioned sections shall have to be granted. 

Er zijn geen natuurlijke personen of rechtspersonen die anders dan 

als aandeelhouder bijzondere rechten zoals bedoeld in artikel 

2:334p jo. artikel 2:334f lid 2 onder (f) BW jegens CTP hebben, 

zodat geen rechten of schadeloosstellingen zoals bedoeld in 

bovengenoemde artikelen hoeven te worden verstrekt. 

11 EFFECT OF THE HIVE-DOWN ON EMPLOYMENT 11 GEVOLGEN VAN DE AFSPLITSING VOOR DE 

WERKGELEGENHEID 

 The Hive-Down has no repercussions on employment in 

CTP. 

 De Afsplitsing heeft geen gevolgen voor de werknemers 

van CTP. 

 CTP does not have a works council or any other employee 

representative body. There are no trade unions which also 

represent employees of CTP that have rendered their views 

in respect of the Hive-Down. 

 CTP heeft geen ondernemingsraad of enig ander 

personeelsvertegenwoordigings-orgaan. Er zijn geen 

vakbonden die ook werknemers van CTP 

vertegenwoordigen en die hun standpunt ten aanzien van 

de Afsplitsing bekend hebben gemaakt. 

 Upon effectiveness of the Hive-Down, all employment  Zodra de Afsplitsing van kracht wordt, zullen alle 
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contracts of (the former) DIG will transfer from CTP to CTP 

Germany by way of universal succession of title (algemene 

titel), including all rights and obligations. Insofar, CTP 

Germany will become the new employer of the employees 

of (the former) DIG. The employment contracts will remain 

unchanged and shall be continued with CTP Germany, 

whereby the period of employment will not be interrupted. 

Rights and expectancies in connection with the 

employment contracts based on the length of service shall 

also be continued. This also includes commitments to grant 

company pension benefits made vis-à-vis to (former) 

employees of DIG (if any). 

arbeidsovereenkomsten van (het voormalige) DIG onder 

algemene titel overgaan van CTP op CTP Germany, met 

inbegrip van alle rechten en verplichtingen. Als gevolg 

hiervan zal CTP Germany de nieuwe werkgever van de 

werknemers van (het voormalige) DIG worden. De 

arbeidsovereenkomsten zullen ongewijzigd blijven en 

worden voortgezet met CTP Germany, waarbij de periode 

van tewerkstelling niet zal worden onderbroken. Rechten 

en verwachtingen in verband met de 

arbeidsovereenkomsten op basis van de lengte van het 

dienstverband worden eveneens voortgezet. Dit omvat ook 

toezeggingen om bedrijfspensioenen toe te kennen die zijn 

gedaan ten aanzien van (voormalige) werknemers van DIG 

(indien van toepassing). 

 The Hive-Down has no adverse effects on the employees 

of DIG and personnel changes or other measures are not 

planned at the occasion of the Hive-Down. 

 De Afsplitsing heeft geen nadelige gevolgen voor de 

werknemers van DIG en er zijn geen personeelswijzigingen 

of andere maatregelen gepland ter gelegenheid van de 

Afsplitsing. 

 The information of the employees of (the former) DIG 

provided for in section 613a paragraph 5 German Civil 

Code (Bürgerliches Gesetzbuch – "BGB") on the reason for 

and the planned date of the transfer and on the 

consequences described and the measures envisaged will 

be provided by means of a separate letter prior to the Hive-

Down Effective Time. Pursuant to section 613a paragraph 

6 BGB, each employee shall have the right to object to the 

transfer of his or her employment relationship. The Hive-

Down shall have no effect on the position of the employees 

of (the former) DIG with regard to a possible termination of 

their employment. Pursuant to section 613a paragraph 4 

 De informatie van de werknemers zoals bedoeld in artikel 

613a lid 5 Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches 

Gesetzbuch – "BGB") over de reden voor en de geplande 

datum van de overgang en over de beschreven gevolgen 

en de voorgenomen maatregelen zal worden verstrekt door 

middel van een aparte brief voorafgaand aan het Effectieve 

Afsplitsing Moment. Iedere werknemer van DIG heeft het 

recht bezwaar te maken tegen de overgang van zijn of haar 

arbeidsverhouding overeenkomstig artikel 613a lid 6 BGB. 

De Afsplitsing heeft geen gevolgen voor de positie van de 

werknemers van (het voormalige) DIG met betrekking tot 

een eventuele beëindiging van hun dienstverband. Op 
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BGB, no notices of termination may be given due to the 

transfer of business as a result of the Hive-Down. The right 

to terminate for other reasons shall remain unaffected 

(section 613 paragraph 4 sentence 2 BGB). 

grond van artikel 613a lid 4 BGB mogen geen opzeggingen 

worden gedaan wegens de overgang van onderneming als 

gevolg van de Afsplitsing. Het recht op opzegging om 

andere redenen blijft onaangetast (artikel 613a lid 4 onder 

2 BGB). 

12 CORPORATE RESOLUTIONS 12 CORPORATE BESLUITEN 

 The articles of association of CTP provide that the 

resolution to effect the Hive-Down may be resolved upon 

by its general meeting of shareholders at the proposal of 

the board of directors of CTP. The rules of the board of 

directors of CTP state that a proposal by the board of 

directors to the general meeting of shareholders to effect a 

legal division, i.e. the Hive-Down, requires the consenting 

vote of at least a majority of the non-executive directors of 

CTP entitled to vote, which consent has been provided by 

all non-executive directors of CTP executing this Hive-

Down Proposal. 

 De statuten van CTP bepalen dat het besluit tot de 

Afsplitsing wordt genomen door de algemene vergadering 

van aandeelhouders op voorstel van het bestuur van CTP. 

In het bestuursreglement is bepaald dat een voorstel van 

het bestuur aan de algemene vergadering om te besluiten 

tot een afsplitsing, namelijk de Afsplitsing, de instemming 

vereist van ten minste een meerderheid van de niet-

uitvoerende stemgerechtigde bestuurders van CTP, welke 

instemming is verleend doordat alle niet-uitvoerende 

bestuurders van CTP dit Splitsingsvoorstel hebben 

ondertekend. 

 The resolution to effect the Hive-Down shall be resolved 

upon by the general meeting of CTP with a simple majority 

of the votes cast; a two-third majority of the votes cast shall 

be required if less than half of the issued share capital of 

CTP is present or represented at the general meeting. 

 Het besluit tot Afsplitsing wordt genomen door de algemene 

vergadering van CTP met een gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen; als minder dan de helft van het 

geplaatste kapitaal van CTP aanwezig of vertegenwoordigd 

is op de algemene vergadering, is een twee derde 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 

13 REAL PROPERTY 13 ONROEREND GOED 

DIG holds real property, as also included in the Description, and the 

DIG Assets and Liabilities will therefore contain real property which 

will pass to CTP by way of universal succession of title (algemene 

DIG houdt onroerend goed, zoals ook is opgenomen in de 

Beschrijving, en de DIG Activa en Passiva zullen derhalve 

onroerend goed omvatten dat onder algemene titel zal overgaan op 



 

 

15 

titel) upon the Merger Effective Time and subsequently to CTP 

Germany upon the Hive-Down Effective Time. According to the 

current understanding of CTP, no German real estate transfer tax 

will be assessed for the Hive-Down. If, contrary to this 

understanding, German real estate transfer tax is assessed for the 

Hive-Down, such real estate transfer tax will be borne by CTP. 

CTP op het Effectieve Fusie Moment en vervolgens op CTP 

Germany op het Effectieve Afsplitsing Moment. CTP gaat er thans 

van uit dat voor de Afsplitsing geen Duitse overdrachtsbelasting zal 

worden geheven. Indien, tegen dit begrip in, Duitse 

overdrachtsbelasting wordt geheven voor de Afsplitsing, zal deze 

overdrachtsbelasting door CTP worden gedragen. 

14 VALUE ADDED TAX 14 BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE 

It is the current understanding of CTP that the transactions 

contemplated by this Hive-Down Proposal constitute the sale of a 

totality of assets or part thereof (within the meaning of section 19 

and section 29 EU VAT Directive (Council Directive 2006/112/EC of 

28 November 2006 on the common system of value added tax) and 

as such are not subject to value added tax ("VAT"). If contrary to 

such understanding, the competent tax authorities take the position 

that the transactions contemplated by this Hive-Down Proposal are 

subject to VAT, CTP shall agree with CTP Germany that such VAT 

shall be borne by CTP Germany. The VAT is payable within two (2) 

weeks after CTP issues a proper VAT invoice to CTP Germany. In 

accordance with section 9 German VAT Act, CTP waives the tax 

exemption pursuant to section 4 no. 9a German VAT Act, and opts 

to VAT in respect of the transactions contemplated by this Hive-

Down Proposal. In this case, CTP Germany will be liable to pay the 

VAT pursuant to section 13b German VAT Act. Therefore, with 

respect to the real estate property, as also included in the 

Description, no VAT shall be paid to CTP. 

CTP gaat er thans vanuit dat de transacties die met dit 

Splitsingsvoorstel worden beoogd, de verkoop vormen van een 

geheel van activa of een deel daarvan in de zin van artikel 19 en 29 

EU BTW-richtlijn (Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 

november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van 

belasting over de toegevoegde waarde) en als zodanig niet 

onderworpen zijn aan de belasting over de toegevoegde waarde 

("BTW"). Indien de bevoegde belastingautoriteiten tegen dit begrip 

in het standpunt innemen dat de door dit Splitsingsvoorstel beoogde 

transacties onderhevig zijn aan BTW, zal CTP met CTP Germany 

overeenkomen dat deze BTW door CTP Germany zal worden 

gedragen. De BTW is verschuldigd binnen twee (2) weken nadat 

CTP een deugdelijke BTW-factuur aan CTP Germany heeft 

overlegd. Overeenkomstig artikel 9 van de Duitse BTW-wet ziet 

CTP af van de belastingvrijstelling ingevolge artikel 4 nr. 9a van de 

Duitse BTW-wet, en opteert zij voor BTW met betrekking tot de 

transacties die in dit Splitsingsvoorstel worden overwogen. In dit 

geval zal CTP Germany de BTW moeten betalen overeenkomstig 

artikel 13b van de Duitse BTW-wet. Derhalve zal met betrekking tot 

het onroerend goed, zoals ook is opgenomen in de Beschrijving, 

geen BTW aan CTP worden betaald. 

[SIGNATURES TO FOLLOW ON THE NEXT PAGE] [HANDTEKENINGEN VOLGEN OP DE VOLGENDE PAGINA] 
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THIS HIVE-DOWN PROPOSAL HAS BEEN SIGNED ON THE 

DATE STATED AT THE BEGINNING OF THIS HIVE-DOWN 

PROPOSAL BY: 

DIT SPLITSINGSVOORSTEL IS ONDERTEKEND OP DE 

DATUM VERMELD AAN HET BEGIN VAN DIT 

SPLITSINGSVOORSTEL DOOR: 

Board of directors of CTP N.V. Bestuur van CTP N.V. 

The undersigned, acting in their capacity as the directors of CTP 

N.V.

De ondergetekenden, handelend in hun hoedanigheid als 

bestuurders van CTP N.V. 

By: R.L. Vos By: R.J. Wilkinson By: B.A. Knoflach 

Title: Executive director / Chief Executive 

Officer 

Title: Executive director / Chief Financial 

Officer 

Title: Non-executive director / Senior 

Independent Director 

By: G.W.I.M. van Kesteren By: S. Eickermann-Riepe By: P. Trenka 

Title: Non-executive director Title: Non-executive director Title: Non-executive director 

/s/ R.L. Vos /s/ R.J. Wilkinson /s/ B.A. Knoflach

/s/ G.W.I.M. van Kesteren /s/ S. Eickermann-Riepe /s/ P. Trenka



Annex A 

Current articles of association CTP N.V. Huidige statuten CTP N.V. 

1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1 Definitions 1.1 Definities 

In these articles of association: 

"Annual Accounts" means the Company's annual accounts as 

referred to in section 2:361 BW;  

"Board"  means the Company’s board of directors; 

"Board Rules" means the rules laid down in article 8.1.4; 

"BW" means the Dutch Civil Code;  

"Company" means the public limited liability company whose 

organisation is laid down in these articles of association; 

"Director" means an Executive Director or a Non-Executive 

Director; 

"Distributable Reserve" means a reserve of the Company that is 

not required to be maintained by virtue of the law or these articles 

of association;  

"Euroclear Netherlands" means Nederlands Centraal Instituut 

voor Giraal Effectenverkeer B.V., a private limited liability company, 

Trade Register number 33149445 and trading under the name 

Euroclear Nederland, being a central institute as referred to in the 

Wge; 

"Executive Director" means a member of the Board appointed as 

an executive director;  

"Founder" means Remon Leonard Vos, born in Stadskanaal, the 

Netherlands on the fourteenth day of September nineteen hundred 

In deze statuten gelden de volgende definities: 

"Aandeel" betekent een aandeel in het kapitaal van de 

Vennootschap; 

"Aandeelhouder" betekent een houder van één of meer Aandelen; 

"Algemene Vergadering" betekent het orgaan dat bestaat uit 

Aandeelhouders en alle overige Stemgerechtigden of de bijeenkomst 

van de Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden; 

"Bestuur" betekent het bestuur van de Vennootschap; 

"Bestuurder" betekent een Uitvoerende Bestuurder of een Niet-

Uitvoerende Bestuurder; 

"Bestuursreglement" betekent het reglement bedoeld in artikel 

8.1.4; 

"Bestuursverslag" betekent het bestuursverslag van de 

Vennootschap als bedoeld in artikel 2:391 BW; 

"BW" betekent het Burgerlijk Wetboek; 

"Dochtermaatschappij" betekent een dochtermaatschappij van de 

Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a BW; 

"Euroclear Nederland" betekent het Nederlands Centraal Instituut 

voor Giraal Effectenverkeer B.V., een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, handelsregisternummer 33149445 en 

handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde een centraal 

instituut als bedoeld in de Wge; 
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and seventy;  

"General Meeting" means the corporate body that consists of 

Shareholders and all other Persons with Voting Rights, or the 

meeting in which the Shareholders and all other Persons with 

Meeting Rights assemble;  

"Group Company" means a group company of the Company as 

referred to in section 2:24b BW; 

"Intermediary" means an intermediary as referred to in the Wge; 

"Management Report" means the Company’s management report 

as referred to in section 2:391 BW; 

"Meeting Rights" means the right to attend and speak at the 

General Meeting, either in person or by a proxy authorised in 

writing; 

"Non-Executive Director" means a member of the Board 

appointed as a non-executive director;  

"Person with Meeting Rights" means a Shareholder as well as a 

usufructuary with Meeting Rights or a pledgee with Meeting Rights, 

subject to article 9.4.1;  

"Person with Voting Rights" means a Shareholder with voting 

rights as well as a usufructuary with voting rights or a pledgee with 

voting rights, each at the General Meeting, subject to article 9.4.1;  

"Record Date" means the twenty-eighth day prior to the date of a 

General Meeting, or such other day as prescribed by law; 

"Senior Independent Director" means a Non-Executive Director 

designated as senior independent director and who shall serve as 

the chair of the Board; 

"Share" means a share in the share capital of the Company; 

"Groepsmaatschappij" betekent een groepsmaatschappij van de 

Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b BW; 

"Intermediair" betekent een intermediair als bedoeld in de Wge; 

"Jaarrekening" betekent de jaarrekening van de Vennootschap als 

bedoeld in artikel 2:361 BW; 

"Niet-Uitvoerende Bestuurder" betekent een lid van het Bestuur dat 

als Niet-Uitvoerende Bestuurder is benoemd; 

"Oprichter" betekent Remon Leonard Vos, geboren in Stadskanaal 

op veertien september negentienhonderdzeventig; 

"Registratiedatum" betekent de achtentwintigste dag voorafgaand 

aan een Algemene Vergadering, of een andere wettelijk 

voorgeschreven dag; 

"Senior Independent Director" betekent een Niet-Uitvoerende 

Bestuurder aangewezen als senior independent director, die zal 

fungeren als voorzitter van het Bestuur; 

"Stemgerechtigden" betekent aandeelhouders met stemrecht, 

alsmede vruchtgebruikers met stemrecht of pandhouders met 

stemrecht, ieder in de Algemene Vergadering, met inachtneming van 

artikel 9.4.1 van deze statuten; 

"Uitkeerbare Reserve" betekent een reserve van de Vennootschap 

die niet krachtens de wet of deze statuten moet worden 

aangehouden; 

"Uitvoerende Bestuurder" betekent een lid van het Bestuur dat als 

uitvoerende bestuurder is benoemd;  

"Vennootschap" betekent de naamloze vennootschap waarvan de 

organisatie is vastgelegd in deze statuten; 

"Vergaderrecht" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk 
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"Shareholder" means a holder of one or more Shares;  

"Statutory Giro System" means the giro system as referred to in 

the Wge; 

"Subsidiary" means a subsidiary of the Company as referred to in 

section 2:24a BW; and 

"Wge" means the Dutch Act on Securities Transactions by Giro 

(Wet giraal effectenverkeer). 

gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin 

het woord te voeren; 

"Vergadergerechtigden" betekent aandeelhouders, alsmede 

vruchtgebruikers met vergaderrecht of pandhouders met 

vergaderrecht, met inachtneming van artikel 9.4.1; 

"Wettelijk Giraal Systeem" betekent het giraal systeem als bedoeld 

in de Wge; en 

"Wge" betekent de Wet op het giraal effectenverkeer. 

1.2 Interpretation 1.2 Interpretatie 

1.2.1 Unless required otherwise by law, the term "in writing" shall include 

an electronically transmitted, readable and reproducible message.  

1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht. 

1.2.2 References to articles shall be deemed to refer to articles of these 

articles of association, unless the contrary is apparent. 

1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze 

statuten, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt. 

1.2.3 Unless the context requires otherwise, words and expressions 

contained and not otherwise defined in these articles of association 

have the same meaning as in the BW. In addition, unless otherwise 

indicated, references in these articles of association to provisions 

of the law are references to provisions of Dutch law as it reads from 

time to time. 

1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen 

die in deze statuten zijn opgenomen en niet anders zijn gedefinieerd, 

dezelfde betekenis als in het BW. Verder zijn, tenzij anders 

aangegeven, verwijzingen naar wettelijke bepalingen in deze 

statuten verwijzingen naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd 

zullen gelden. 

1.2.4 Any reference to a gender includes all genders. 1.2.4 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht. 

2 NAME, SEAT AND OBJECTS 2 NAAM, ZETEL EN DOEL 

2.1 Name and seat 2.1 Naam en zetel 

2.1.1 The name of the Company is: CTP N.V. 2.1.1 De naam van de Vennootschap is CTP N.V. 

2.1.2 The Company's seat is in Utrecht, the Netherlands. 2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Utrecht. 

2.2 Objects  2.2 Doel 

2.2.1 The objects of the Company are: 2.2.1 Het doel van de Vennootschap is: 
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(a) to invest in real property through the acquisition, 

development, construction, leasing out, ownership of land, 

buildings, and other property assets and property rights, as 

well as the lease of real property; 

(b) the management, renting out, leasing and divestment of 

real property and other assets; 

(c) to incorporate, participate in and conduct the management 

of other companies and enterprises; 

(d) to render management, financial, administrative, 

commercial or other services to other companies, persons 

and enterprises; 

(e) to finance other companies and enterprises;  

(f) to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of 

bonds, promissory notes or other financial instruments and 

to enter into agreements in connection with aforementioned 

activities;  

(g) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge or 

otherwise encumber assets for obligations of the Company, 

Subsidiaries and third parties; and 

(h) to invest in, to acquire, to transfer, to dispose of, to 

manage and to operate real property, personal property, 

shares, bonds, securities and other goods, including 

patents, trademark rights, licences, permits and other 

industrial property rights, to manage pension funds, and to 

perform all activities and developing projects that may be 

conducive to the achievement of the foregoing, 

and finally all activities which in the broadest sense relate to or 

(a) het investeren in onroerend goed door middel van 

verkrijging, ontwikkeling, bouw, verhuur, eigendom van 

grond, gebouwen en andere onroerende activa en 

eigendomsrechten, alsmede de verhuur van onroerend 

goed; 

(b) het beheer, de verhuur, het verpachten en het afstoten van 

onroerend goed en andere activa;  

(c) het oprichten van, deelnemen in en het beheer voeren over 

andere vennootschappen en ondernemingen; 

(d) het verlenen van bestuurlijke, financiële, administratieve, 

commerciële of andere diensten aan andere 

vennootschappen, personen en ondernemingen;  

(e) het financieren van andere vennootschappen en 

ondernemingen; 

(f) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder 

begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of 

andere financiële instrumenten en het aangaan van 

overeenkomsten in verband met de hiervoor genoemde 

activiteiten; 

(g) het verstrekken van garanties, het binden van de 

Vennootschap en het verpanden of anderszins bezwaren 

van activa voor verplichtingen van de Vennootschap, 

Dochtermaatschappijen en derden; en 

(h) het investeren, verkrijgen, overdragen, vervreemden, 

beheren en exploiteren van onroerend goed, persoonlijk 

eigendom, aandelen, obligaties, effecten en andere 

goederen, inclusief patenten, merkrechten, licenties, 
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promote the objects. vergunningen en andere industriële eigendomsrechten, het 

beheren van pensioenfondsen, en het verrichten van alle 

activiteiten en ontwikkelen van projecten die kunnen 

bijdragen aan de hiervoor genoemde activiteiten,  

en ten slotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of 

bevorderlijk kan zijn voor het doel. 

3 CAPITAL AND ISSUE OF SHARES 3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN 

3.1 Capital and Shares 3.1 Kapitaal en aandelen 

3.1.1 The authorised share capital of the Company is two hundred fifty-

six million euro (EUR 256,000,000). It consists of one billion six 

hundred million (1,600,000,000) Shares with a nominal value of 

sixteen eurocent (EUR 0.16) each. 

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 

tweehonderdzesenvijftig miljoen euro (EUR 256.000.000,--). Het is 

verdeeld in een miljard zeshonderd miljoen (1.600.000.000) 

Aandelen met een nominale waarde van zestien eurocent 

(EUR 0,16) elk. 

3.1.2 The Shares are in registered form. No share certificates are issued.  3.1.2 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet 

uitgegeven. 

3.1.3 Shares are numbered. The Board decides on the manner in which 

the Shares are numbered and may change the numbering of the 

Shares. 

3.1.3 Aandelen zijn genummerd. Het Bestuur bepaalt de wijze van 

nummering van de Aandelen en kan de nummering van de Aandelen 

wijzigen. 

3.1.4 The Company shall not cooperate with the issue of depositary 

receipts. Holders of depositary receipts for Shares shall therefore 

not be entitled to Meeting Rights, unless they have been expressly 

granted to them by the Company pursuant to a resolution of the 

Board to that effect. 

3.1.4 De Vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van 

certificaten. Aan houders van certificaten van Aandelen komen 

derhalve geen Vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de 

Vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe 

strekkend besluit van het Bestuur. 

3.2 Issue of Shares 3.2 Uitgifte van Aandelen 

3.2.1 The Board resolves on the issue of Shares and determines the 

issue price, as well as the other terms and conditions of the issue, 

if and insofar the Board has been authorised by the General 

3.2.1 Het Bestuur besluit tot uitgifte van Aandelen en stelt de uitgifteprijs 

en de overige voorwaarden van uitgifte vast, als en voor zover het 

Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen met 
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Meeting to do so with due observance of the applicable statutory 

provisions. Unless otherwise stipulated at its grant, the 

authorisation cannot be withdrawn. In that case, the General 

Meeting may resolve to withdraw the authorisation upon a proposal 

of the Board. 

inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de aanwijzing 

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. In dat geval kan 

de Algemene Vergadering tot intrekking van de aanwijzing besluiten 

op voorstel van het Bestuur. 

3.2.2 If and insofar as the Board has not been authorised as referred to 

in article 3.2.1, the General Meeting resolves on the issue of 

Shares and determines the issue price, as well as the other terms 

and conditions of the issue.  

3.2.2 Als en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in 

artikel 3.2.1, besluit de Algemene Vergadering tot uitgifte van 

Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van 

uitgifte vast. 

3.2.3 Articles 3.2.1 and 3.2.2 apply equally to the granting of rights to 

subscribe for Shares. These articles do not apply if Shares are 

being issued to a person exercising a previously acquired right to 

subscribe for Shares. 

3.2.3 Artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het 

verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Deze artikelen 

zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand 

die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen 

uitoefent. 

3.3 Payment for Shares 3.3 Storting op Aandelen 

3.3.1 Shares are issued in accordance with sections 2:80, 2:80a and 

2:80b BW.  

3.3.1 Aandelen worden uitgegeven met inachtneming van de artikelen 

2:80, 2:80a en 2:80b BW. 

3.3.2 Shares are issued against payment of the nominal amount and, if 

Shares are issued at a higher amount than the nominal value, the 

difference between these amounts shall be paid-up, without 

prejudice to section 2:80(2) BW. 

3.3.2 Aandelen worden uitgegeven tegen storting van het nominale bedrag 

en, als Aandelen worden uitgegeven tegen een hoger bedrag dan de 

nominale waarde, wordt het verschil tussen deze bedragen gestort, 

onverminderd artikel 2:80(2) BW. 

3.3.3 Upon resolving to issue Shares or to grant rights to subscribe for 

Shares, the corporate body adopting the resolution to issue Shares 

may determine that the Shares are to be paid up in full out of a 

reserve as referred to in section 2:389 or 2:390 BW or a 

Distributable Reserve, regardless of whether those Shares are 

issued to existing Shareholders. 

3.3.3 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van 

rechten tot het nemen van Aandelen kan het orgaan dat tot uitgifte 

besluit bepalen dat de Aandelen zullen worden volgestort ten laste 

van een reserve als bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 BW of een 

Uitkeerbare Reserve, ongeacht of die Aandelen worden uitgegeven 

aan bestaande Aandeelhouders. 
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3.3.4 The Board may perform legal acts as referred to in section 2:94 

BW without the approval of the General Meeting. 

3.3.4 Het Bestuur kan de in artikel 2:94 BW genoemde rechtshandelingen 

verrichten zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

3.4 Pre-emptive rights  3.4 Voorkeursrecht 

3.4.1 If Shares are issued, each Shareholder will have a pre-emptive 

right in proportion to the aggregate nominal amount of his Shares. 

This pre-emptive right does not apply to:  

(a) Shares issued to employees of the Company or of a Group 

Company; 

(b) Shares issued against a contribution in kind; and 

(c) Shares issued to a person exercising a previously acquired 

right to subscribe for Shares. 

3.4.1 Als Aandelen worden uitgegeven, heeft iedere Aandeelhouder een 

voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van 

zijn Aandelen. Dit voorkeursrecht is niet van toepassing op:  

(a) Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de 

Vennootschap of van een Groepsmaatschappij; 

(b) Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan 

in geld; en 

(c) Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een 

voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen 

uitoefent. 

3.4.2 The Board may resolve to limit or exclude a pre-emptive right to 

Shares that are yet to be issued, if and insofar the Board has been 

authorised to do so by the General Meeting with due observance of 

the applicable statutory provisions. Unless otherwise stipulated at 

its grant, the authorisation cannot be withdrawn. In that case, the 

General Meeting may resolve to withdraw the authorisation 

pursuant to a proposal of the Board. 

3.4.2 Als en voor zover het Bestuur daartoe door de Algemene 

Vergadering is aangewezen, besluit het Bestuur tot beperking of 

uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de aanwijzing 

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. In dat geval kan 

de Algemene Vergadering tot intrekking van de aanwijzing besluiten 

op voorstel van het Bestuur. 

3.4.3 If and insofar the Board has not been authorised as referred to in 

article 3.4.2, the General Meeting resolves on the limitation or 

exclusion of pre-emptive rights.  

3.4.3 Als en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in 

artikel 3.4.2, besluit de Algemene Vergadering tot beperking of 

uitsluiting van voorkeursrechten. 

3.4.4 If less than one half of the issued share capital is represented at 

the General Meeting, a resolution of the General Meeting to limit or 

exclude the pre-emptive rights and a resolution to authorise the 

Board as referred to in article 3.4.2 will require a majority of at least 

3.4.4 Als minder dan een helft van het geplaatste kapitaal bij de Algemene 

Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 

Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting voorkeursrechten 

en een besluit tot het aanwijzen van het Bestuur als bedoeld in 
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two-thirds of the votes cast. artikel 3.4.2, een meerderheid van ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen. 

3.4.5 Subject to section 2:96a BW, the body that resolves to issue 

Shares shall determine, upon resolving to issue Shares with due 

observance of the applicable statutory provisions, in which way and 

within which period of time the pre-emptive rights may be 

exercised.  

3.4.5 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:96a BW, stelt het 

orgaan dat tot uitgifte van Aandelen besluit, bij het nemen van een 

besluit tot uitgifte van Aandelen, met inachtneming van de wettelijke 

bepalingen, vast op welke wijze en in welk tijdvak de 

voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend. 

3.4.6 This article 3.4 applies equally to the granting of rights to subscribe 

for Shares.  

3.4.6 Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen 

van rechten tot het nemen van Aandelen. 

4 OWN SHARES AND CAPITAL REDUCTION 4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING 

4.1 Acquisition of Shares by the Company 4.1 Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap 

4.1.1 The Company may acquire fully paid up Shares if and insofar the 

General Meeting has authorised the Board to do so with due 

observance of the statutory provisions. The General Meeting 

determines in its authorisation the number of Shares the Company 

may acquire, in what manner and at what price range. Acquisition 

by the Company of not paid-up or partially paid-up Shares is null 

and void. 

4.1.1 De Vennootschap mag volgestorte Aandelen verkrijgen als en voor 

zover de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft 

gemachtigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De 

Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging het aantal Aandelen 

dat de Vennootschap mag verkrijgen, op welke wijze en tussen 

welke grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door de 

Vennootschap van niet-volgestorte of gedeeltelijk volgestorte 

Aandelen is nietig. 

4.1.2 No authorisation as referred to in article 4.1.1 is required if the 

Company repurchases fully paid-up Shares for the purpose of 

transferring these Shares to employees of the Company or of a 

Group Company under any applicable equity plan, provided that 

these Shares are quoted on an official list of a stock exchange. 

4.1.2 De machtiging als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist voor de 

verkrijging door de Vennootschap van volgestorte Aandelen om deze 

Aandelen, krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, 

over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of een 

Groepsmaatschappij, mits deze Aandelen zijn opgenomen in een 

prijscourant van een officiële beurs. 

4.1.3 The Company may acquire Shares against payment in cash or in a 

form other than cash. If the Company acquires Shares by virtue of 

4.1.3 De Vennootschap mag Aandelen verkrijgen tegen betaling in geld of 

in een andere vorm dan in geld. Als de Vennootschap Aandelen 
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the authorisation referred to in article 4.1.1, the cash equivalent of 

a payment in a form other than cash as determined by the Board, 

must be within the limits of the authorisation. 

verkrijgt onder de in artikel 4.1.1 bedoelde machtiging, moet de door 

het Bestuur bepaalde tegenwaarde van een betaling in een andere 

vorm dan in geld liggen binnen de in de machtiging bepaalde 

grenzen. 

4.1.4 This article 4.1 does not apply to Shares acquired by the Company 

under universal title. 

4.1.4 Dit artikel 4.1 is niet van toepassing op Aandelen verkregen door de 

Vennootschap onder algemene titel. 

4.2 Capital reduction 4.2 Kapitaalvermindering 

4.2.1 Pursuant to a proposal of the Board, the General Meeting may 

decide to reduce the issued share capital with due observance of 

section 2:99 BW.  

4.2.1 De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten 

het geplaatste kapitaal te verminderen, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:99 BW. 

4.2.2 The issued share capital may be reduced by reducing the nominal 

value of Shares by means of an amendment to these articles of 

association or by cancelling Shares. 

4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door de nominale 

waarde van Aandelen te verlagen door middel van een wijziging van 

deze statuten of door intrekking van Aandelen. 

4.2.3 If less than one half of the issued share capital is represented at 

the General Meeting, a resolution of the General Meeting to reduce 

the share capital will require a majority of at least two-thirds 

majority of the votes cast. 

4.2.3 Als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene 

Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 

Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal 

een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen. 

4.2.4 A resolution to cancel Shares can only relate to Shares held by the 

Company itself or of which it holds the depositary receipts. 

4.2.4 Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts Aandelen 

betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 

certificaten houdt. 

4.2.5 Reduction of the nominal value of the Shares without repayment 

and without release from the obligation to pay up the Shares shall 

take place proportionately on all Shares. The requirement of 

proportion may be deviated from with the consent of all 

Shareholders concerned. 

4.2.5 Vermindering van de nominale waarde van de Aandelen zonder 

terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot volstorting, 

vindt naar evenredigheid op alle Aandelen plaats. Van het vereiste 

van evenredigheid kan worden afgeweken met instemming van alle 

betrokken Aandeelhouders. 

5 SHAREHOLDERS REGISTER  5 AANDEELHOUDERSREGISTER 



 

 10 

5.1 Shareholders register 5.1 Aandeelhoudersregister 

5.1.1 The Board shall keep a shareholders register as referred to in 

section 2:85 BW. The register may be kept in electronic form. 

5.1.1 Het Bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 

2:85 BW. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden. 

5.1.2 The register shall be updated at regular intervals and will state the 

name and address of each Shareholder and any other information 

on the Shareholder that may be required by law or deemed 

appropriate by the Board. Holders of Shares that are not included 

in the Statutory Giro System shall provide the Board with the 

information needed in a timely manner. The Shareholder is 

responsible for any consequences of not providing such 

information or of providing incorrect information. 

5.1.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden en vermeldt van elke 

Aandeelhouder de naam, het adres en de overige door de wet 

vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie. Houders 

van Aandelen die niet zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige informatie. De 

Aandeelhouder is verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet, of 

onjuist, verstrekken van dergelijke gegevens. 

5.1.3 The shareholders register may be kept in separate parts and at 

different locations. Part of the register may be kept outside the 

Netherlands in order to comply with foreign legislation or with 

requirements made by a foreign stock exchange. A register is 

deemed to be kept where the registrar is located. 

5.1.3 Het aandeelhoudersregister kan in verschillende delen en op 

verschillende locaties worden gehouden. Het 

aandeelhoudersregister kan deels buiten Nederland worden 

gehouden ter voldoening aan de daar geldende wetgeving of op 

grond van buitenlandse beursvoorschriften. Een register wordt 

geacht te worden gehouden waar de beheerder gevestigd is. 

5.1.4 Any Shares included in the Statutory Giro System will be registered 

in the name of Euroclear Netherlands or the relevant Intermediary. 

5.1.4 Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem worden op 

naam van Euroclear Nederland of de betreffende Intermediair 

geregistreerd. 

5.1.5 Upon request and at no cost, the Board shall provide a 

Shareholder with an extract from the register relating to his right to 

a Share. 

5.1.5 Het Bestuur verstrekt op verzoek kosteloos aan een Aandeelhouder 

een uittreksel uit het register over zijn recht op een Aandeel. 

5.1.6 Persons with Meeting Rights may inspect the register at the 

address of the Company. The preceding sentence does not apply 

to the part of the register kept outside the Netherlands in order to 

comply with foreign legislation or with requirements made by a 

5.1.6 Vergadergerechtigden kunnen het register inzien op het adres van 

de Vennootschap. De vorige zin is niet van toepassing op het 

gedeelte van het register dat buiten Nederland wordt gehouden ter 

voldoening aan de daar geldende wetgeving of op grond van 
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foreign stock exchange. buitenlandse beursvoorschriften. 

5.1.7 If any Shares form part of an undivided community of property, the 

joint participants may only be represented towards the Company by 

a person who has been designated by them in writing for that 

purpose. The preceding sentence does not apply to Shares 

included in the Statutory Giro System. 

5.1.7 Als Aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de 

gezamenlijke gerechtigden alleen vertegenwoordigd worden ten 

opzichte van de Vennootschap door een persoon die zij daartoe 

schriftelijk hebben aangewezen. De vorige zin is niet van toepassing 

op Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem. 

5.1.8 This article 5.1 equally applies to usufructuaries or pledgees who 

have a right on one or more Shares, with the exception of a 

pledgee as referred to in section 2:86c(4) BW. 

5.1.8 Dit artikel 5.1 is van overeenkomstige toepassing op 

vruchtgebruikers of pandhouders die een recht van vruchtgebruik of 

een pandrecht op één of meerdere Aandelen hebben, met 

uitzondering van de pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:86c(4) 

BW. 

6 RIGHT OF PLEDGE AND RIGHT OF USUFRUCT 6 PANDRECHT EN RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK 

6.1 Right of pledge  6.1 Pandrecht 

6.1.1 Shares may be pledged. 6.1.1 Aandelen kunnen worden verpand. 

6.1.2 The pledgee has the voting rights attached to pledged Shares if 

this was agreed in writing when the right of pledge was created or 

at a later date. In absence of such written agreement, the 

Shareholder holds the voting rights attached to the pledged 

Shares. 

6.1.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een verpand Aandeel als dat 

schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het pandrecht of 

daarna. Indien dat niet schriftelijk is overeengekomen, heeft de 

Aandeelhouder het stemrecht op verpande Aandelen. 

6.1.3 Only pledgees with voting rights have Meeting Rights. 

Shareholders who do not have voting rights as a result of a share 

pledge, do have Meeting Rights. Pledgees without voting rights do 

not have Meeting Rights.  

6.1.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. 

Aandeelhouders die als gevolg van een pandrecht geen stemrecht 

hebben, hebben wel Vergaderrecht. Pandhouders zonder stemrecht 

hebben geen Vergaderrecht. 

6.2 Right of usufruct 6.2 Recht van vruchtgebruik 

6.2.1 A right of usufruct may be created on Shares. 6.2.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. 

6.2.2 The usufructuary of Shares has the voting rights attached to the 

Shares if this was agreed in writing when the right of usufruct was 

6.2.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een Aandeel belast met 

een recht van vruchtgebruik als dat schriftelijk is overeengekomen bij 
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created or at a later date. In absence of such written agreement, 

the Shareholder has the voting rights attached to the Shares that 

are subject to the right of usufruct.  

de vestiging van het recht van vruchtgebruik of daarna. Indien dat 

niet schriftelijk is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder het 

stemrecht op Aandelen belast met een recht van vruchtgebruik. 

6.2.3 Only usufructuaries with voting rights have Meeting Rights. 

Shareholders who do not have voting rights as a result of a right of 

usufruct do have Meeting Rights. Usufructuaries without voting 

rights do not have Meeting Rights. 

6.2.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben 

Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een recht van 

vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben wel Vergaderrecht. 

Vruchtgebruikers zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht. 

7 TRANSFER OF SHARES 7 LEVERING VAN AANDELEN 

7.1 Transfer of Shares 7.1 Levering van Aandelen 

7.1.1 The transfer of rights a Shareholder holds with regard to Shares 

included in the Statutory Giro System takes place in accordance 

with the provisions of the Wge. 

7.1.1 De levering van rechten van een Aandeelhouder op Aandelen 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem vindt plaats in 

overeenstemming met de bepalingen van de Wge. 

7.1.2 The transfer of Shares not included in the Statutory Giro System, 

requires a deed executed for that purpose and, save in the event 

that the Company itself is a party to the transaction, written 

acknowledgement of that transfer by the Company. Service of the 

deed of transfer or of a certified notarial copy or extract of that 

deed, on the Company, will be the equivalent of acknowledgement 

as stated in this article 7.1.2. This article 7.1.2 applies equally to 

the creation of a right of pledge or a right of usufruct on a Share 

that is not included in the Statutory Giro System, provided that a 

right of pledge may also be established without acknowledgement 

by or service on the Company, with due observance of section 

2:86c(4) BW. 

7.1.2 De levering van Aandelen niet opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem, vereist een daartoe bestemde akte en, behoudens in het 

geval dat de Vennootschap zelf partij is bij de rechtshandeling, 

schriftelijke erkenning van de overdracht door de Vennootschap. Met 

de erkenning als vermeld in dit artikel 7.1.2 staat gelijk de 

betekening van de leveringsakte of een gewaarmerkt notarieel 

afschrift of uittreksel daarvan aan de Vennootschap. Dit artikel 7.1.2 

is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een 

pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een Aandeel dat niet is 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, met dien verstande dat 

een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of 

betekening aan de Vennootschap, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:86c(4)BW. 

7.1.3 Delivery (uitlevering) of Shares included in the Statutory Giro 

System may only take place with due observance of the provisions 

7.1.3 Uitlevering van Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem 

kan alleen plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de 
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of the Wge. Wge. 

8 MANAGEMENT: ONE-TIER BOARD 8 BESTUUR: ONE-TIER BESTUUR 

8.1 Composition of the Board and division of duties 8.1 Samenstelling van het Bestuur en interne organisatie 

8.1.1 The Company is managed by the Board. The management duties 

are divided among one or more Non-Executive Directors and one 

or more Executive Directors. 

The majority of the Directors must be Non-Executive Directors.  

The Board determines the number of Executive Directors and the 

number of Non-Executive Directors. Without prejudice to this article 

8.1.1, the Board decides whether any Board positions are vacant. 

8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuur. De 

bestuurstaken worden verdeeld over een of meer Niet-Uitvoerende 

Bestuurders en een of meer Uitvoerende Bestuurders. De 

meerderheid van de Bestuurders moeten Niet-Uitvoerende 

Bestuurders zijn.  

Het Bestuur bepaalt het aantal Uitvoerende Bestuurders en het 

aantal Niet-Uitvoerende Bestuurders. Onverminderd dit artikel 8.1.1, 

bepaalt het Bestuur of er vacatures binnen het Bestuur zijn. 

8.1.2 The Executive Directors are primarily responsible for the day-to-

day management of the Company.  

The Non-Executive Directors supervise the Executive Directors' 

policy and performance of duties and the Company’s general 

affairs and its business, and give advice to the Executive Directors. 

The Non-Executive Directors furthermore perform any duties 

allocated to them under or pursuant to the law or these articles of 

association.  

The Executive Directors shall timely provide the Non-Executive 

Directors with the information they need to carry out their duties.  

8.1.2 De Uitvoerende Bestuurders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk 

voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap.  

De Niet-Uitvoerende Bestuurders houden toezicht op het beleid en 

de uitoefening van de taken van de Uitvoerende Bestuurders en op 

de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming, en geven advies aan de Uitvoerende 

Bestuurders. De Niet-Uitvoerende Bestuurders vervullen verder alle 

taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan hen zijn 

opgedragen.  

 De Uitvoerende Bestuurders verstrekken tijdig aan de Niet-

Uitvoerende Bestuurders de informatie die zij nodig hebben voor de 

uitoefening van hun taken. 

8.1.3 The Board will designate one of the Non-Executive Directors as 

Senior Independent Director.  

The Board will designate one of the Executive Directors as Chief 

Executive Officer and one of the Executive Directors as Chief 

8.1.3 Het Bestuur wijst één van de Niet-Uitvoerende Bestuurders aan als 

Senior Independent Director.  

Het Bestuur wijst één van de Uitvoerende Bestuurders aan als Chief 

Executive Officer en één van de Uitvoerende Bestuurders als Chief 
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Financial Officer. The Board may grant other titles to Directors. Financial Officer. Het Bestuur kan andere titels aan Bestuurders 

toekennen. 

8.1.4 With due observance of these articles of association, the Board will 

adopt Board Rules concerning its organisation, decision-making, 

the duties and organisation of committees and other internal 

matters concerning the Board, the Executive Directors, the Non-

Executive Directors and the committees established by the Board.  

In performing their duties, the Directors shall act in compliance with 

the Board Rules. 

8.1.4 Het Bestuur stelt, met inachtneming van deze statuten, een 

Bestuursreglement vast met betrekking tot haar organisatie, 

besluitvorming, de taken en organisatie van de commissies en 

andere interne aangelegenheden van het Bestuur, de Uitvoerende 

Bestuurders, de Niet-Uitvoerende Bestuurders en de door het 

Bestuur ingestelde commissies. 

De Bestuurders zullen bij de uitvoering van hun taken handelen in 

overeenstemming met het Bestuursreglement. 

8.1.5 The Board may divide its duties and powers among the Directors 

by means of the Board Rules or otherwise in writing with due 

observance of the following provisions: 

(a) Non-Executive Directors may not be deprived of their duty 

to supervise the performance of Directors; 

(b) an Executive Director may not be appointed Senior 

Independent Director or vice-chairperson; 

(c) the power to make nominations for the appointment of a 

Director may not be allocated to Executive Directors; and 

(d) the power to determine the remuneration of an Executive 

Director may not be allocated to one or more Executive 

Directors. 

Subject to the Board's authority, one or more Directors may adopt 

valid resolutions on any business pertaining to his or their duties 

and powers, allocated to him or them pursuant to this article 8.1.5. 

8.1.5 Het Bestuur kan in het Bestuursreglement of anderszins schriftelijk 

de bestuurstaken en bevoegdheden verdelen over de Bestuurders 

met inachtneming van de volgende bepalingen: 

(a) de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door 

Bestuurders kan niet worden ontnomen aan Niet-

Uitvoerende Bestuurders; 

(b) een Uitvoerende Bestuurder kan niet tot Senior Independent 

Director of vicevoorzitter worden benoemd; 

(c) het recht voordrachten voor de benoeming van een 

Bestuurder te doen kan niet aan Uitvoerende Bestuurders 

worden toebedeeld; en 

(d) het vaststellen van de bezoldiging van een Uitvoerende 

Bestuurder kan niet aan een of meerdere Uitvoerende 

Bestuurders worden toebedeeld. 

Onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur, kunnen een of meer 

Bestuurders rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken die tot zijn 

respectievelijk hun taak behoren en omtrent bevoegdheden die aan 
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hem respectievelijk hen zijn toegekend met inachtneming van dit 

artikel 8.1.5. 

8.2 Appointment of Directors 8.2 Benoeming van Bestuurders 

8.2.1 The General Meeting appoints the Directors on a binding 

nomination by the Board.  

8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders op bindende 

voordracht van het Bestuur. 

8.2.2 If a Director is to be appointed, the Board shall make a nomination 

and shall state whether a person is nominated for appointment as 

Executive Director or Non-Executive Director and shall state the 

term of office. Executive Directors shall not participate in the 

deliberations and decision-making process of the Board regarding 

a nomination for the appointment of a Director. The binding 

nomination shall be included in the notice of the General Meeting at 

which the appointment shall be considered.  

8.2.2 Als een Bestuurder moet worden benoemd, doet het Bestuur een 

voordracht en vermeldt of een persoon wordt voorgedragen voor 

benoeming tot Uitvoerend Bestuurder of Niet Uitvoerend Bestuurder 

en de termijn van benoeming. Uitvoerende Bestuurders zullen niet 

deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur 

omtrent een voordracht tot de benoeming van een Bestuurder. De 

bindende voordracht zal worden opgenomen in de oproeping van de 

Algemene Vergadering waarin de benoeming zal worden overwogen. 

8.2.3 The General Meeting may cancel the binding nature of a 

nomination for the appointment of a Director by means of a 

resolution adopted by an absolute majority of the votes cast 

representing more than one third of the issued share capital.  

8.2.3 De Algemene Vergadering kan aan een voordracht tot benoeming 

van een Bestuurder het bindend karakter ontnemen bij een besluit 

dat is genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen, welke meerderheid meer dan een derde van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 

8.2.4 If the nomination comprises one candidate for a vacancy to be 

filled, the effect of a resolution on the nomination will be that that 

candidate is appointed, unless the binding nature of the nomination 

is cancelled. 

8.2.4 Als de voordracht één kandidaat voor een te vervullen vacature 

bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat die 

kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht 

wordt ontnomen. 

8.2.5 If the General Meeting cancelled the binding nature of the 

nomination, the Board has the exclusive right to make a new 

binding nomination in accordance with article 8.2.2 or to withdraw 

the vacancy in the Board. If the binding nature of the nomination is 

cancelled twice and the Board has not withdrawn the vacancy 

8.2.5 Als het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen door de 

Algemene Vergadering, heeft het Bestuur het exclusieve recht een 

nieuwe bindende voordracht te doen in overeenstemming met artikel 

8.2.2 of de vacature in het Bestuur in te trekken. Als voor de tweede 

maal het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen en het 
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within four weeks after the General Meeting cancelled the binding 

nature of a nomination for the second time, then the Shareholders 

will be free to put the appointment of a Director on the agenda, with 

due observance of article 9.3.3. 

Bestuur niet binnen vier weken nadat de Algemene Vergadering het 

bindend karakter voor de tweede keer aan de voordracht heeft 

ontnomen de vacature in heeft getrokken, dan staat het de 

Aandeelhouders vrij met inachtneming van artikel 9.3.3 de 

benoeming van een Bestuurder te agenderen. 

8.2.6 A Director shall be appointed for a term lapsing ultimately at the 

end of the annual General Meeting held in the fourth year after the 

year of his appointment or re-appointment, unless specified 

otherwise in the nomination for his appointment or re-appointment. 

A Director may be re-appointed with due observance of this article 

8.2.6.  

In deviation from this article 8.2.6, the Founder may be unlimitedly 

appointed and re-appointed as a Director for an indefinite period of 

time. 

The Board may draw up a retirement schedule for the Non-

Executive Directors.  

8.2.6 Een Bestuurder wordt voor een periode benoemd die uiterlijk afloopt 

aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden 

wordt in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming of 

herbenoeming, tenzij hiervan is afgeweken bij het besluit tot 

benoeming of herbenoeming. Een Bestuurder kan worden 

herbenoemd in overeenstemming met dit artikel 8.2.6. 

In afwijking van dit artikel 8.2.6 kan de Oprichter onbeperkt worden 

benoemd en herbenoemd als Bestuurder voor onbepaalde tijd. 

Het Bestuur kan een schema van aftreden opstellen voor de Niet-

Uitvoerende Bestuurders. 

8.3 Suspension and dismissal of Directors 8.3 Schorsing en ontslag van Bestuurders 

8.3.1 The General Meeting may suspend or dismiss a Director. Unless 

proposed by the Board, the General Meeting may only resolve to 

suspend or dismiss a Director with a majority with at least two-

thirds of the votes cast, representing more than half of the issued 

share capital.  

8.3.1 De Algemene Vergadering kan een Bestuurder schorsen of ontslaan. 

Tenzij op voorstel van het Bestuur, kan de Algemene Vergadering 

een besluit tot schorsing of ontslag van een Bestuurder alleen 

nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 

8.3.2 The Board may suspend an Executive Director at any time. A 

suspension by the Board may, at any time, be discontinued by 

either the Board or the General Meeting.  

8.3.2 Het Bestuur kan een Uitvoerende Bestuurder altijd schorsen. Een 

schorsing door het Bestuur kan altijd door het Bestuur of de 

Algemene Vergadering worden opgeheven. 

8.3.3 A suspension may be extended one or more times, but the total 8.3.3 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar de 
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duration of the suspension may not exceed three months. If at the 

end of that period, no decision has been taken on termination of 

the suspension or on dismissal, the suspension shall end.  

totale duur van de schorsing kan niet langer dan drie maanden zijn. 

Als aan het eind van die periode geen beslissing is genomen over de 

beëindiging van de schorsing of een ontslag, zal de schorsing 

eindigen. 

8.4 Directors' inability to act and vacancies 8.4 Belet en ontstentenis van Bestuurders 

8.4.1 If the seat of an Executive Director is vacant or in case an 

Executive Director is unable to act, the remaining Executive 

Director or Executive Directors shall temporarily be entrusted with 

the tasks and duties of that Executive Director. The Board may 

divide the relevant duties of the Executive Director whose position 

is vacant or who is unable to act to one or more Directors with due 

observance of articles 8.1.2 and 8.1.5. In addition, the Board may 

designate a temporary deputy. If all Executive Director positions 

are vacant or all Executive Directors are unable to act, the Non-

Executive Directors shall be entrusted with the tasks and duties of 

the Executive Directors, notwithstanding that the Board may 

provide for a temporary deputy. The person or persons charged 

with the management of the Company pursuant to this article 8.4.1, 

shall serve no longer than (i) the Executive Director for which he 

served as a replacement is unable to act or (ii) the moment at 

which General Meeting subsequently appoints one or more 

persons as Executive Director. 

8.4.1 Als een Uitvoerende Bestuurder ontbreekt of verhinderd is, zal de 

overblijvende Uitvoerende Bestuurder of zullen de overblijvende 

Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn met de taken en 

bevoegdheden van die Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur kan de 

taken van de betreffende Uitvoerende Bestuurder die ontbreekt of 

verhinderd is verdelen over één of meer Bestuurders, met 

inachtneming van artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het Bestuur kan 

daarnaast een tijdelijke vervanger aanwijzen. Als alle Uitvoerende 

Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, zullen de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders tijdelijk belast zijn met de taken en bevoegdheden van 

de Uitvoerende Bestuurders, onverminderd de bevoegdheid van het 

Bestuur om een tijdelijke vervanger aan te wijzen. De persoon of 

personen die met het bestuur van de Vennootschap is of zijn belast 

als vermeld in dit artikel 8.4.1, blijven niet langer in functie dan (i) tot 

het tijdstip dat de Uitvoerend Bestuurder voor wie hij als 

plaatsvervanger optrad verhinderd is of (ii) tot het moment waarop 

de Algemene Vergadering één of meer personen tot Uitvoerend 

Bestuurder benoemt. 

8.4.2 If the seat of a Non-Executive Director is vacant or in case a Non-

Executive Director is unable to act, the remaining Non-Executive 

Director or Non-Executive Directors shall temporarily be entrusted 

with the tasks and duties of that Non-Executive Director. The Board 

8.4.2 Als een Niet-Uitvoerend Bestuurder ontbreekt of verhinderd is, zal de 

overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurder of zullen de overblijvende 

Niet-Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn met de taken en 

bevoegdheden van die Niet-Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur 



 

 18 

may divide the relevant duties of the Non-Executive Director whose 

position is vacant or who is unable to act, to one or more Non-

Executive Directors with due observance of articles 8.1.2 and 8.1.5. 

In addition, the Board may designate a temporary deputy. 

If all Non-Executive Director positions are vacant or all Non-

Executive Directors are unable to act, the person that most recently 

served as Senior Independent Director and/or a person or persons 

designated by that person shall be temporarily entrusted with the 

tasks and duties of the Non-Executive Directors. If the person that 

most recently served as Senior Independent Director and/or a 

person or persons designated by that person is unable or unwilling 

to be temporarily entrusted with the tasks and duties of the Non-

Executive Directors, the General Meeting shall be authorised to 

temporarily entrust the tasks and duties of the Non-Executive 

Directors to one or more persons. If all Non-Executive Director 

positions are vacant, that person shall as soon as possible take the 

necessary measures to make definitive arrangements. The person 

or persons charged with the tasks and duties of the Non-Executive 

Directors pursuant to this article 8.4.2 shall serve no longer than (i) 

the Non-Executive Director(s) for which he served as a 

replacement is unable to act or (ii) until the moment at which 

General Meeting subsequently appoints one or more persons as 

Non-Executive Director.  

kan de taken van de betreffende Niet-Uitvoerende Bestuurder die 

ontbreekt of verhinderd is verdelen over één of meer Bestuurders, 

met inachtneming van artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het Bestuur kan 

daarnaast een tijdelijke vervanger aanwijzen.  

Als alle Niet-Uitvoerende Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, 

zal de persoon die het meest recent de functie van Senior 

Independent Director heeft vervuld en/of een persoon of personen 

die door die persoon is of zijn aangewezen tijdelijk belast zijn met de 

taken en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders. Als 

de persoon die het meest recent de functie van Senior Independent 

Director heeft vervuld of de personen die door die persoon zijn 

aangewezen niet in staat of bereid is om tijdelijk met de taken en 

bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders te worden 

belast, is de Algemene Vergadering bevoegd de taken en 

bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders tijdelijk aan één 

of meer personen op te dragen. Als alle Niet-Uitvoerende 

Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, neemt die persoon zo 

spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve 

voorziening te treffen. De persoon of personen die belast is of zijn 

met de taken en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders als vermeld in dit artikel 8.4.2, blijft of blijven niet langer 

in functie dan (i) het tijdstip dat de Niet-Uitvoerende Bestuurder(s) 

voor wie hij als plaatsvervanger optrad verhinderd is of (ii) tot het 

moment waarop de Algemene Vergadering één of meer personen tot 

Niet-Uitvoerend Bestuurder benoemt.  

8.4.3 If the Senior Independent Director is absent or unable to act, 

another Non-Executive Director designated by the Board may be 

8.4.3 Als de Senior Independent Director ontbreekt of verhinderd is, kan 

een andere Niet-Uitvoerende Bestuurder aangewezen door het 
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entrusted with the duties of the Senior Independent Director. Bestuur de taken van de Senior Independent Director vervullen. 

8.4.4 A Director shall in any event be considered to be unable to act 

within the meaning of articles 8.4.1, 8.4.2 and 8.4.3:  

(a) during the Director’s suspension;  

(b) during a period when the Company cannot contact the 

Director (including as a result of illness) and such period of 

time lasted longer than five consecutive days or a different 

amount of time as determined by the Board due to specific 

circumstances; or 

(c) during the period of time in which the Director has informed 

the Board that the Director will be temporarily unable to 

perform his duties due to personal circumstances.  

8.4.4 Een Bestuurder wordt in elk geval geacht te zijn verhinderd in de zin 

van de artikelen 8.4.1, 8.4.2 en 8.4.3: 

(a) tijdens de schorsing van de Bestuurder; 

(b) tijdens een periode waarin de Vennootschap geen contact 

met de Bestuurder kan leggen (waaronder in het geval van 

ziekte) en die periode langer duurde dan vijf opeenvolgende 

dagen of een door het Bestuur bepaalde, vanwege 

specifieke omstandigheden, afwijkende periode; of 

(c) tijdens een periode waarin de Bestuurder het Bestuur heeft 

geïnformeerd dat de Bestuurder om persoonlijke redenen 

tijdelijk niet in staat is zijn taken te verrichten. 

8.5 Remuneration  8.5 Bezoldiging 

8.5.1 The Company has a policy in respect of the remuneration of the 

Executive Directors and the Non-Executive Directors. This 

combined policy is, or these policies are, proposed by the Board for 

adoption by the General Meeting. The General Meeting adopts the 

policy by an absolute majority of the votes cast. 

8.5.1 De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging 

van de Uitvoerende Bestuurders en de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders. Het beleid, al dan niet gecombineerd voor Uitvoerende 

Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders, wordt op voorstel van 

het Bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering bij een 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

8.5.2 Without prejudice to section 2:135a(4) BW, the remuneration and 

other terms of service for the Executive Directors is determined by 

the Board with due observance of the remuneration policy adopted 

by the General Meeting. The Executive Directors shall not 

participate in the deliberations and decision-making process of the 

Board in determining the remuneration and other terms of service 

for the Executive Directors. 

8.5.2 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW wordt de bezoldiging en de 

andere voorwaarden van de overeenkomst van opdracht van de 

Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door het Bestuur met 

inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. De Uitvoerende Bestuurders nemen niet deel 

aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur omtrent het 

vaststellen van de bezoldiging en de overige voorwaarden van de 

Uitvoerende Bestuurders. 
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8.5.3 Without prejudice to section 2:135a(4) BW, the remuneration of the 

Non-Executive Directors is determined by the General Meeting with 

due observance of the remuneration policy adopted by the General 

Meeting. 

8.5.3 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW, wordt de bezoldiging van de 

Niet-Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door de Algemene 

Vergadering met inachtneming van het door de Algemene 

Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. 

8.5.4 The Board shall submit a proposal for arrangements in the form of 

Shares or rights to subscribe for Shares to the General Meeting for 

its approval. The proposal shall in any event state the permitted 

number of Shares or rights to subscribe for Shares to be allocated 

to the Board, as well as the applicable criteria for granting or 

amending such rights. If the General Meeting’s approval is lacking, 

the Board’s authority to represent the Company will not be affected. 

8.5.4 Het Bestuur legt een voorstel ten aanzien van regelingen in de vorm 

van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen ter 

goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel 

moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het 

nemen van Aandelen aan het Bestuur mogen worden toegekend en 

welke criteria gelden voor toekenning of wijziging van dergelijke 

rechten. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene 

Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 

Bestuur niet aan. 

8.6 Internal organisation and adoption of resolutions 8.6 Interne organisatie en besluitvorming 

8.6.1 Each Director has one vote. Blank votes, invalid votes and 

abstentions from voting shall count as votes not cast. In a tied vote, 

the proposal is rejected, except in case that (i) the Founder is a 

Director, (ii) he is not considered unable to act in accordance with 

article 8.4.1 or 8.4.2 and (iii) is entitled to vote on the proposal 

concerned, in such case, the Founder as a Director has a casting 

vote in a tied vote. 

8.6.1 Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen, ongeldige 

stemmen en stemonthoudingen worden aangemerkt als niet 

uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, 

behalve in het geval dat (i) de Oprichter een Bestuurder is, (ii) hij niet 

geacht wordt verhinderd te zijn als bedoeld in artikel 8.4.1 of 8.4.2 en 

(iii) hij stemgerechtigd is ten aanzien van het betreffende voorstel, in 

dat geval heeft de Oprichter als Bestuurder een doorslaggevende 

stem bij een staking van stemmen. 

8.6.2 A Director may only be represented at a meeting of the Board by 

another Director who is entitled to vote and has been authorised in 

writing. 

8.6.2 Een Bestuurder kan zich in een vergadering alleen laten 

vertegenwoordigen door een andere schriftelijk gevolmachtigde 

stemgerechtigde Bestuurder. 

8.6.3 The Board may determine that resolutions require the consenting 

vote of a majority of the Non-Executive Directors entitled to vote. 

8.6.3 Het Bestuur kan bepalen dat besluiten de goedkeurende stem van 

een meerderheid van de stemgerechtigde Niet-Uitvoerende 
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Such resolutions must be clearly specified and laid down in writing.  Bestuurders vereist. Die besluiten moeten duidelijk worden 

gespecificeerd en schriftelijk worden vastgesteld. 

8.6.4 If a Director has a direct or indirect personal conflict of interest with 

the Company and its business, he may not participate in the 

Board's deliberations and decision-making on that matter. 

8.6.4 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming van het Bestuur met betrekking tot een onderwerp als 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

8.6.5 If no resolution of the Board can be adopted as a result of article 

8.6.4 being applicable to all Directors entitled to vote, the resolution 

may nevertheless be adopted by the Board and article 8.6.4 does 

not apply.  

8.6.5 Als geen besluit van het Bestuur kan worden genomen doordat 

artikel 8.6.4 van toepassing is op alle stemgerechtigde Bestuurders, 

kan het besluit toch worden genomen door het Bestuur. Artikel 8.6.4 

is dan niet van toepassing. 

8.6.6 The approval of the General Meeting is required for resolutions of 

the Board regarding an important change in the identity or 

character of the Company or its business, including in any event: 

(a) the transfer of the business enterprise, or practically the 

entire business enterprise, to a third party;  

(b) concluding or cancelling a long-lasting cooperation of the 

Company or a Subsidiary with another legal person or 

company or as a fully liable general partner in a 

partnership, provided that the cooperation or cancellation is 

of material significance to the Company; and 

(c) acquiring or disposing of a participating interest in the 

share capital of a company with a value of at least one-

third of the Company's assets, as shown in the 

consolidated balance sheet with explanatory notes 

according to the last adopted Annual Accounts, by the 

Company or a Subsidiary. 

8.6.6 De goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor 

besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van 

de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de 

onderneming, waaronder in ieder geval: 

(a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele 

onderneming aan een derde; 

(b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van 

de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een 

andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig 

aansprakelijke vennoot in een personenvennootschap, als 

deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis 

is voor de Vennootschap; en 

(c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal 

van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde 

van de activa van de Vennootschap, zoals blijkt uit de 

geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst 
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The absence of approval of the General Meeting will not affect the 

authority of the Board or its Executive Directors to represent the 

Company. 

vastgestelde Jaarrekening, door de Vennootschap of een 

Dochtermaatschappij. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering 

tast de bevoegdheid van het Bestuur of haar Uitvoerende 

Bestuurders om de Vennootschap te vertegenwoordigen niet aan.  

8.6.7 A written confirmation of one or more resolutions adopted by the 

Board in a meeting, which is signed by the chairperson of the 

relevant meeting is deemed to be evidence of those resolutions. 

8.6.7 Als bewijs van een of meer besluiten door het Bestuur in vergadering 

genomen, geldt een door de voorzitter van die vergadering 

ondertekende schriftelijke bevestiging. 

8.7 Representation 8.7 Vertegenwoordiging 

8.7.1 The Board as well as each Executive Director acting individually 

may represent the Company. 

8.7.1 Het Bestuur alsmede iedere Uitvoerende Bestuurder afzonderlijk kan 

de Vennootschap vertegenwoordigen. 

8.7.2 The Company may grant a power of attorney to one or more 

persons who may or may not be employed by the Company or a 

Group Company or grant a continuing power of representation in 

any other way. 

8.7.2 De Vennootschap kan aan één of meer personen, al dan niet in 

dienst van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij, een 

procuratie of op een andere wijze doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

8.8 Indemnity 8.8 Vrijwaring 

8.8.1 Unless Dutch law provides otherwise, current and former Directors 

and such other current or former officers of the Company or its 

Group Companies as designated by the Board, are indemnified, 

held harmless and reimbursed by the Company for: 

(a) the reasonable costs of conducting a defence against 

claims resulting from an act or omission in performing their 

duties or in performing other duties the Company has 

asked them to fulfil;  

(b) any costs, financial losses, damages, compensation or 

financial penalties they owe in connection with an act or 

omission as referred to in article 8.8.1(a); 

8.8.1 Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden 

huidige en voormalige Bestuurders en andere huidige of voormalige 

functionarissen van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen 

zoals aangewezen door het Bestuur gevrijwaard van, schadeloos 

gesteld en worden aan hen vergoed door de Vennootschap: 

(a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen 

aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de 

uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij 

op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben 

vervuld; 

(b) eventuele kosten, financiële verliezen, schade, 
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(c) any amounts they owe under settlements they have 

reasonably entered into in connection with an act or 

omission as referred to in article 8.8.1(a); 

(d) the reasonable costs of other proceedings in which they 

are involved as a current or former Director, except for 

proceedings in which they are primarily asserting their own 

claims; and 

(e) tax damage due to reimbursements in accordance with this 

article 8.8.1. 

schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn in 

verband met een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 

8.8.1(a); 

(c) bedragen die zij verschuldigd zijn uit schikkingen die zij in 

redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of 

nalaten als bedoeld in artikel 8.8.1(a); 

(d) de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures 

waarin zij als (voormalig) Bestuurder zijn betrokken, behalve 

procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering 

geldend maken; en 

(e) belastingschade vanwege vergoedingen in 

overeenstemming met dit artikel 8.8.1. 

8.8.2 An indemnified person is not entitled to the indemnification and 

reimbursement as referred to in article 8.8.1 insofar as: 

(a) it has been established in a final and non-appealable 

decision of the competent court or, in the event of 

arbitration, of an arbitrator, that the act or omission of the 

indemnified person can be described as deliberate 

(opzettelijk), wilfully reckless (bewust roekeloos) or 

seriously culpable (ernstig verwijtbaar). In that case, the 

indemnified person must immediately repay the sums 

advanced or reimbursed by the Company, unless Dutch 

law provides otherwise or this would, in the given 

circumstances, be unacceptable according to standards of 

reasonableness and fairness;  

(b) the costs, financial losses, damages, compensation or 

financial penalties owed by the indemnified person are 

8.8.2 Een gevrijwaard persoon heeft geen aanspraak op de in artikel 8.8.1 

bedoelde vrijwaring en vergoeding voor zover: 

(a) door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door 

een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het 

handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kan 

worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of 

ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde 

persoon de door de Vennootschap voorgeschoten of 

vergoede bedragen meteen terugbetalen, tenzij uit de 

Nederlandse wet anders voortvloeit of dat in de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;  

(b) de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen 

of boetes verschuldigd door de gevrijwaarde persoon zijn 

gedekt door een verzekeringspolis en de verzekeraar deze 
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covered by an insurance policy and the insurer has paid 

out these costs, financial losses, damages, compensation 

or financial penalties; or 

(c) the indemnified person failed to notify the Company in 

writing as soon as reasonably possible of the costs, 

financial losses, damages, compensation or financial 

penalties or of the circumstances that could lead to the 

incurrence thereof. 

kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of 

boetes heeft uitbetaald; of 

(c) de gevrijwaarde persoon de Vennootschap niet zo spoedig 

als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld 

van de kosten, financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes of van de omstandigheid die 

tot het oplopen daarvan kan leiden. 

8.8.3 The Company shall reimburse costs, financial losses, damages, 

compensation or financial penalties immediately on receipt of an 

invoice or another document showing the costs, financial losses, 

damages, compensation or financial penalties incurred by the 

indemnified person, on the condition that the indemnified person 

has undertaken in writing to repay these costs and reimbursements 

if and to the extent that a repayment obligation as referred to in 

article 8.8.2 arises. The Company may request adequate security 

for this repayment obligation. 

8.8.3 De Vennootschap vergoedt kosten, financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes direct na ontvangst van een factuur 

of ander document waaruit de kosten, financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes van de gevrijwaarde persoon blijken, 

als en voor zover de gevrijwaarde persoon schriftelijk heeft 

toegezegd dat hij deze kosten en vergoedingen zal terugbetalen als 

en voor zover een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 

8.8.2 zich voordoet. De Vennootschap kan adequate zekerheid 

vragen voor deze terugbetalingsverplichting. 

8.8.4 The indemnified person shall comply with the Company’s 

instructions regarding the defence strategy and coordinate the 

defence strategy with the Company beforehand to the extent this 

relates to a third party claim. The indemnified person requires the 

Company’s prior written consent for: (i) acknowledging personal 

liability, (ii) deciding not to put up a defence and (iii) entering into a 

settlement. 

8.8.4 De gevrijwaarde persoon zal de instructies van de Vennootschap 

volgen met betrekking tot de wijze van verdediging op en stemt de 

wijze van verdediging van tevoren met de Vennootschap af voor 

zover dit betrekking heeft op een vordering van een derde. De 

gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke 

aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer en (iii) het aangaan van 

een schikking. 

8.8.5 The Company shall take out liability insurance for the benefit of the 

indemnified persons.  

8.8.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de gevrijwaarde personen 

verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. 
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8.8.6 The Board may stipulate additional terms, conditions and 

restrictions in relation to the indemnification referred to in this 

article 8.8, by agreement or otherwise. 

8.8.6 Het Bestuur mag, al dan niet bij overeenkomst, aanvullende 

voorwaarden, bepalingen en beperkingen stellen met betrekking tot 

de in dit artikel 8.8 bedoelde vrijwaring. 

8.8.7 This article 8.8 may be amended without the consent of the 

indemnified persons, but the indemnity granted in this article 8.8 

will remain in force for claims for the reimbursement of costs and 

other payments as referred to in this article 8.8 that resulted from 

an act or omission by the indemnified person in the period when 

the indemnity was in effect. 

8.8.7 Dit artikel 8.8 kan worden gewijzigd zonder de instemming van de 

gevrijwaarde personen, maar de in dit artikel 8.8 verleende vrijwaring 

blijft gelden voor de in dit artikel 8.8 genoemde aanspraken op 

vergoeding voor kosten en andere betalingen als die zijn ontstaan uit 

een handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon in de periode 

waarin de vrijwaring van kracht was. 

9 GENERAL MEETING 9 ALGEMENE VERGADERING 

9.1 Powers of the General Meeting 9.1 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

9.1.1 Within the limits set by the law and these articles of association, 

the General Meeting has all the powers that have not been 

conferred upon the Board or others. 

9.1.1 Alle bevoegdheden, die niet aan het Bestuur of aan anderen zijn 

toegekend, behoren aan de Algemene Vergadering, binnen de door 

de wet en deze statuten gestelde grenzen. 

9.1.2 The Board shall provide the General Meeting with all desired 

information, unless this would be contrary to an overriding interest 

of the Company.  

9.1.2 Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde 

informatie, tenzij dit in strijd zou zijn met een zwaarder wegend 

belang van de Vennootschap. 

9.2 Convening the General Meeting 9.2 Oproeping van de Algemene Vergadering 

9.2.1 General Meetings are convened by the Board. 9.2.1 Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. 

9.2.2 Each year, the Board shall convene at least one General Meeting 

within six months after the end of the Company's financial year.  

9.2.2 Het Bestuur roept jaarlijks ten minste één Algemene Vergadering 

bijeen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de 

Vennootschap. 

9.2.3 One or more Persons with Meeting Rights individually or jointly 

representing at least the percentage of the issued share capital as 

required by law, may request the Board in writing to convene a 

General Meeting. The request must clearly state the items to be 

discussed. If the Board fails to take the measures necessary to 

9.2.3 Eén of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten 

minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen 

als wettelijk vereist, kunnen schriftelijk onder nauwkeurige opgave 

van de onderwerpen, het Bestuur verzoeken een Algemene 

Vergadering bijeen te roepen. Als het Bestuur niet de nodige 
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allow the General Meeting to be held within the statutory term after 

the request, the requesting person or persons may, upon their 

application, be authorised by a court in preliminary relief 

proceedings to convene a General Meeting.  

Requests as referred to in this article 9.2.3 may be submitted 

electronically. The Board may attach conditions to requests as 

referred to in the preceding sentence, which conditions shall then 

be published on the Company’s website. 

maatregelen heeft getroffen opdat de Algemene Vergadering binnen 

de wettelijke termijn na het verzoek gehouden kan worden, kunnen 

de verzoekende Vergadergerechtigde(n) op zijn/hun verzoek door de 

voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot 

bijeenroeping van een Algemene Vergadering.  

Verzoeken zoals bedoeld in dit artikel 9.2.3 kunnen langs 

elektronische weg ingediend worden. Het Bestuur kan voorwaarden 

verbinden aan verzoeken zoals bedoeld in de vorige zin, welke 

voorwaarden dan op de website van de Vennootschap worden 

geplaatst.  

9.2.4 Persons with Meeting Rights are convened to a General Meeting 

with due observance of a notice period of at least such number of 

days prior to the day of the General Meeting as required by law and 

in accordance with the law and the regulations of any stock 

exchange where Shares are quoted on the official list.  

9.2.4 Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot een Algemene 

Vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van ten 

minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de 

Algemene Vergadering zoals de wet vereist en in overeenstemming 

met de wet en de regelgeving van elke beurs waar de Aandelen zijn 

genoteerd. 

9.2.5 The notice convening a General Meeting is issued by an 

announcement, which is published electronically which is directly 

and permanently available until the time of the General Meeting.  

9.2.5 De oproeping van een Algemene Vergadering vindt plaats door een 

aankondiging, die langs elektronische weg openbaar is gemaakt en 

die tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent 

toegankelijk is. 

9.2.6 The Board may decide that the notice to a Person with Meeting 

Rights who agrees to an electronic notification, is replaced by a 

legible and reproducible message sent by electronic mail to the 

address indicated by him to the Company for such purpose. 

9.2.6 Het Bestuur kan bepalen dat de oproeping van een 

Vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische 

oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden 

leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die 

Vergadergerechtigde daartoe aan de Vennootschap heeft 

opgegeven. 

9.3 Location and agenda of the General Meeting  9.3 Plaats en oproeping van de Algemene Vergadering 
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9.3.1 General Meetings are to be held in the municipality where the 

Company has its seat or in Amsterdam, the municipality of 

Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Rotterdam, Eelde or 

Eindhoven. 

9.3.1 De Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden in de 

gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of in Amsterdam, 

de gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), Rotterdam, 

Eelde of Eindhoven. 

9.3.2 The Board determines the agenda of the General Meeting.  9.3.2 Het Bestuur bepaalt de agenda van de Algemene Vergadering. 

9.3.3 Items requested to be discussed by one or more Persons with 

Meeting Rights in writing, individually or jointly representing at least 

the percentage of the issued share capital as required by law, shall 

be included in the notice convening the General Meeting or 

announced in the same manner if the Company has received the 

substantiated request by no later than on the day prescribed by 

law. Requests as referred to in the previous sentence may be 

submitted electronically. The Board may attach conditions to 

requests as referred to in the preceding sentence, which conditions 

will then be published on the Company’s website. 

9.3.3 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door 

één of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten 

minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen 

als wettelijk vereist, wordt opgenomen in de oproeping van de 

Algemene Vergadering of op dezelfde wijze aangekondigd als de 

Vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de 

wettelijk voorgeschreven dag heeft ontvangen. Verzoeken zoals 

bedoeld in de vorige zin mogen langs elektronische weg worden 

ingediend. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan verzoeken 

als bedoeld in de vorige zin, welke voorwaarden dan op de website 

van de Vennootschap worden geplaatst. 

9.4 Attending the General Meeting 9.4 Bijwonen van de Algemene Vergadering 

9.4.1 In respect of a specific General Meeting, Persons with Meeting 

Rights or Persons with Voting Rights are: 

(a) Persons with Meeting Rights and Persons with Voting 

Rights who, on the Record Date for such specific General 

Meeting, have those rights; and 

(b) have been entered as such into a register designated by 

the Board for this purpose,  

regardless of who is entitled to the Shares at the time of the 

relevant General Meeting. 

9.4.1 Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering zijn 

Vergadergerechtigden of Stemgerechtigden de personen die: 

(a) Vergadergerechtigden en Stemgerechtigden die op de 

Registratiedatum van de desbetreffende Algemene 

Vergadering die rechten hebben; en 

(b) als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door het 

Bestuur aangewezen register, 

ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende Algemene Vergadering 

rechthebbende op de Aandelen is. 

9.4.2 To exercise the rights referred to in article 9.4.1, the Persons with 9.4.2 Om de in artikel 9.4.1 bedoelde rechten uit te oefenen moeten de 
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Meeting Rights must inform the Company in writing of their 

intention to do so no later than on the day set out in the notice 

convening the General Meeting, and in the manner set out in that 

notice. 

Vergadergerechtigden de Vennootschap schriftelijk in kennis stellen 

van hun voornemen dit te doen uiterlijk op de dag en op de wijze als 

vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering.  

9.4.3 Directors are entitled to attend General Meetings in person or by 

electronic means of communication, and have an advisory vote at 

General Meetings in that capacity. 

9.4.3 Bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen in persoon of 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel bij te wonen, 

en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een 

raadgevende stem. 

9.4.4 The Board may decide that each Person with Meeting Rights may 

take direct note of the proceedings of the meeting by means of 

electronic means of communication. 

9.4.4 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door 

middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks 

kennis kan nemen van de Algemene Vergadering. 

9.4.5 The chairperson of the General Meeting decides on all matters 

relating to admission to the General Meeting. The chairperson of 

the General Meeting may admit third parties to the General 

Meeting. 

9.4.5 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent alle 

onderwerpen die samenhangen met toegang tot de Algemene 

Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering mag 

derden tot de Algemene Vergadering toelaten. 

9.4.6 The Board may decide that a person, before being admitted to a 

General Meeting, must identify himself by means of a valid 

passport or other means of identification and/or should be 

submitted to such security arrangements as the Company may 

consider to be appropriate under the given circumstances.  

9.4.6 Het Bestuur kan bepalen dat een persoon zich, alvorens tot de 

Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient te identificeren 

door middel van een geldig paspoort of ander identificatiemiddel 

en/of dient te worden onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen 

die de Vennootschap in de gegeven omstandigheden passend acht. 

9.4.7 In the event that Meeting Rights are or the right to vote in a 

General Meeting is to be exercised by a proxy authorised in writing, 

the proxy must have been received by the Company no later than 

the date determined by the Board as referred to in article 9.4.2. The 

requirement that a proxy must be in writing is satisfied when the 

power of attorney is recorded electronically. 

9.4.7 Wanneer Vergaderrechten of het stemrecht voor een Algemene 

Vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde worden 

uitgeoefend, moet de volmacht uiterlijk op de ingevolge artikel 9.4.2 

door het Bestuur bepaalde datum door de Vennootschap zijn 

ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste van de volmacht is 

voldaan wanneer de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

9.5 Attending the General Meeting by electronic means 9.5 Deelname aan de Algemene Vergadering langs elektronische 
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weg 

9.5.1 The Board may resolve that each Person with Meeting Rights, may 

attend, address and, if such Person with Meeting Rights is also a 

Person with Voting Rights, to vote at the General Meeting in person 

or by a proxy authorised in writing, by electronic means of 

communication. To that end, such Person with Meeting Rights must 

be identifiable, must be directly able to take note of the General 

Meeting and, if such Person with Meeting Rights is also a Person 

with Voting Rights, must be able to exercise his voting rights by 

way of the electronic means of communication. It is not a 

requirement that the Person with Meeting Rights can take part in 

the deliberations.  

9.5.1 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde, in 

persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering kan 

deelnemen, daarin het woord kan voeren en, als de 

Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, het stemrecht kan 

uitoefenen. Hiervoor is vereist dat de Vergadergerechtigde via het 

elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, 

rechtstreeks kan kennisnemen van de Algemene Vergadering en, als 

de Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, het stemrecht kan 

uitoefenen. Het is hiervoor niet vereist dat de Vergadergerechtigde 

kan deelnemen aan de beraadslaging. 

9.5.2 The Board may set conditions for the use of the electronic means 

of communication, provided that these conditions are reasonable 

and necessary to be able to identify the Person with Meeting Rights 

and for the reliability and safety of the communication. These 

conditions are announced in the notice convening the meeting and 

are published on the Company's website. 

9.5.2 Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het 

elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en 

noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en 

de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze 

voorwaarden worden bij de oproeping van de vergadering bekend 

gemaakt en op de website van de Vennootschap geplaatst. 

9.6 Order of business at the General Meeting  9.6 Vergaderorde van de Algemene Vergadering 

9.6.1 The Senior Independent Director chairs the General Meeting. The 

Senior Independent Director may charge another person with 

chairing the General Meeting even if the Senior Independent 

Director is present at the General Meeting. If the Senior 

Independent Director is absent and has not charged another 

person with chairing the General Meeting instead, the Directors 

present will appoint one of the Non-Executive Directors present at 

the General Meeting as chairperson of the General Meeting. In the 

9.6.1 De Senior Independent Director zit de Algemene Vergadering voor. 

De Senior Independent Director kan, ook als hij zelf aanwezig is, een 

ander met de leiding van de Algemene Vergadering belasten. Als de 

Senior Independent Director afwezig is en geen ander met de leiding 

van de Algemene Vergadering belast heeft, benoemen de aanwezige 

Bestuurders één van de aanwezige Niet-Uitvoerende Bestuurders tot 

voorzitter van de Algemene Vergadering. Als er geen Niet-

Uitvoerende Bestuurders aanwezig zijn, wordt de Algemene 



 

 30 

absence of all Non-Executive Directors, the General Meeting is 

chaired by the Executive Director with the title Chief Executive 

Officer or, in his absence, another Executive Director appointed by 

the Directors present. The chairperson of the General Meeting 

appoints the secretary of the General Meeting. 

Vergadering voorgezeten door de Uitvoerende Bestuurder met de 

titel Chief Executive Officer, of bij diens afwezigheid, door een 

Uitvoerende Bestuurder die daartoe door de aanwezige Bestuurders 

is aangewezen. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de 

secretaris van de Algemene Vergadering aan. 

9.6.2 The chairperson of the General Meeting determines the order of 

business at the meeting, with due observance of the agenda, and 

he has the power to limit the time allowed for addressing the 

meeting or to take other measures to ensure an orderly meeting. 

All issues relating to the proceedings at or relating to the General 

Meeting are decided by the chairperson of the General Meeting. 

The chairperson of the General Meeting may determine that the 

participants of the General Meeting must comply with health and 

safety measures.  

9.6.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering stelt de vergaderorde 

vast, met inachtneming van de agenda, en is bevoegd de spreektijd 

te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk 

verloop van de vergadering te waarborgen. Alle kwesties die verband 

houden met de gang van zaken in of rondom de Algemene 

Vergadering worden beslist door de voorzitter van de Algemene 

Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering kan 

bepalen dat deelnemers aan de Algemene Vergadering 

gezondheids- of veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen.  

9.6.3 The chairperson of the General Meeting determines the manner of 

voting. The opinion of the chairperson of the General Meeting on 

the outcome of a vote at the General Meeting is decisive. The 

same shall apply to the contents of any resolution past.  

9.6.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van 

stemming. Het oordeel van de voorzitter van de Algemene 

Vergadering omtrent de uitkomst van een stemming in de Algemene 

Vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk 

besluit dat wordt aangenomen. 

9.6.4 The chairperson of the General Meeting decides on all disputes 

relating to the voting that are not provided for by law or these 

articles of association. 

9.6.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over alle 

geschillen met betrekking tot de stemmingen waarvoor bij de wet of 

deze statuten niet is voorzien. 

9.6.5 The General Meeting will be conducted in the English language. 

The General Meeting may be conducted in a language other than 

the English language if so determined by the chairperson of the 

General Meeting. 

9.6.5 De Algemene Vergadering wordt gevoerd in de Engelse taal. De 

Algemene Vergadering kan in een andere taal dan de Engelse taal 

worden gevoerd als de voorzitter van de Algemene Vergadering dat 

bepaalt. 

9.7 Adoption of resolutions 9.7 Besluitvorming 
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9.7.1 The General Meeting adopts resolutions by an absolute majority of 

the votes cast, regardless of which part of the issued share capital 

such votes represent, unless the law or these articles of 

association provide otherwise. For resolutions to be adopted by an 

increased majority of the votes cast representing a certain part of 

the issued share capital pursuant to the law or these articles of 

association, no second General Meeting as referred to in section 

2:120(3) BW can be convened. 

9.7.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten met een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter 

vergadering vertegenwoordigde aandelenkapitaal, tenzij de wet of 

deze statuten anders bepalen. Voor besluiten die worden genomen 

met een verhoogde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die 

een bepaald deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen op 

grond van de wet of deze statuten, kan geen tweede Algemene 

Vergadering als bedoeld in artikel 2:120(3) BW worden 

bijeengeroepen. 

9.7.2 Each Share confers the right to cast one vote at the General 

Meeting. Blank votes, abstentions and invalid votes are regarded 

as votes that have not been cast.  

No vote may be cast at the General Meeting on a Share held by the 

Company or any of its Subsidiaries. Usufructuaries or pledgees of 

Shares belonging to the Company or any of its Subsidiaries are not 

excluded from voting if the right of usufruct or the right of pledge 

was created before such Share was held by the Company or any of 

its Subsidiaries and the voting rights were granted to the 

usufructuary or the pledgee when that right of usufruct or right of 

pledge was created. The Company or a Subsidiary may not cast a 

vote in respect of a Share on which it holds a right of usufruct or a 

right of pledge. 

9.7.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de 

Algemene Vergadering. Blanco stemmen, onthoudingen en 

ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.  

Op een Aandeel dat gehouden wordt door de Vennootschap of enige 

Dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen 

stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers of pandhouders van 

Aandelen die aan de Vennootschap of een van haar 

Dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht 

uitgesloten als het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd 

voordat het betreffende Aandeel werd gehouden door de 

Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen en het 

stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of het 

pandrecht aan de vruchtgebruiker of pandhouder is toegekend. De 

Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem 

uitbrengen op een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of 

pandrecht heeft.  

9.7.3 For the purpose of determining how many Shareholders may vote 

and are present or represented, or how much of the capital is 

9.7.3 Bij de vaststelling van hoeveel Aandeelhouders aan de stemming 

kunnen deelnemen en aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of 
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present or represented, no account shall be taken of Shares in 

respect whereof the law stipulates that no votes can be cast for 

them. 

hoeveel van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt 

geen rekening gehouden met Aandelen ten aanzien waarvan de wet 

bepaalt dat daarop geen stemmen kunnen worden uitgebracht. 

9.8 Voting prior to the General Meeting 9.8 Stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

9.8.1 The Board may determine that votes cast prior to the General 

Meeting by electronic means or by letter are considered to be 

equivalent to votes cast at the time of the meeting. The Board 

determines the period during which such votes can be cast. This 

period cannot start prior to the Record Date.  

9.8.1 Het Bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de 

Algemene Vergadering langs elektronische weg of per brief zijn 

uitgebracht worden gelijkgesteld aan stemmen die in de vergadering 

zijn uitgebracht. Het Bestuur bepaalt de periode waarin deze 

stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze periode kan niet 

aanvangen vóór de Registratiedatum.  

9.8.2 If article 9.8.1 is applied by the Board, the notice convening the 

General Meeting will state how Persons with Voting Rights may 

cast their vote prior to the General Meeting. 

9.8.2 Als door het Bestuur toepassing is gegeven aan artikel 9.8.1, wordt 

in de oproeping van de Algemene Vergadering vermeld op welke 

wijze Stemgerechtigden voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

hun stem kunnen uitbrengen. 

9.9 Minutes of the General Meeting 9.9 Notulen van de Algemene Vergadering 

9.9.1 Unless a notarial record is drawn up of the General Meeting, 

minutes of the General Meeting shall be drawn up by the secretary 

of the General Meeting. The minutes shall be adopted and signed 

by the chairperson and the secretary of the General Meeting. 

9.9.1 Tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal 

wordt opgemaakt, worden notulen van de Algemene Vergadering 

opgemaakt door de secretaris van de Algemene Vergadering. De 

notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris van de Algemene Vergadering. 

9.9.2 A written statement signed by the chairperson of the General 

Meeting confirming that the General Meeting has adopted a 

particular resolution shall serve as proof of that resolution towards 

third parties. 

9.9.2 Een door de voorzitter van de Algemene Vergadering ondertekende 

schriftelijke verklaring dat de Algemene Vergadering een bepaald 

besluit heeft genomen, geldt als bewijs van dat besluit tegenover 

derden. 

10 FINANCIAL YEAR, ANNUAL REPORTING AND AUDITOR 10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT 

10.1 Financial year and annual reporting 10.1 Boekjaar en jaarstukken 

10.1.1 The Company's financial year coincides with the calendar year. 10.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. 
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10.1.2 Annually, within the term determined by the law, the Board shall 

prepare the Annual Accounts. The auditor's statement as referred 

to in article 10.2.3, will be added to the Annual Accounts as will the 

Management Report and the additional information referred to in 

section 2:392(1) BW to the extent that this information is required.  

10.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt het 

Bestuur de Jaarrekening op. De accountantsverklaring als bedoeld in 

artikel 10.2.3, wordt toegevoegd aan de Jaarrekening, evenals het 

Bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 

2:392(1) BW, voor zover deze informatie is vereist. 

10.1.3 All Directors sign the Annual Accounts. If a signature is missing, 

this must be stated and explained.  

10.1.3 Alle Bestuurders ondertekenen de Jaarrekening. Ontbreekt de 

ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgave van reden melding gemaakt. 

10.1.4 The Company ensures that the prepared Annual Accounts, the 

Management Report and the additional information referred to in 

article 10.1.2 are present at the Company’s address from the day 

of convening the General Meeting at which they will be discussed 

until the conclusion of such General Meeting. Persons with Meeting 

Rights may inspect the documents there and receive free copies of 

the documents.  

10.1.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het 

Bestuursverslag en de in artikel 10.1.2 bedoelde overige gegevens 

vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarop 

zij worden behandeld tot de sluiting van die Algemene Vergadering 

op het adres van de Vennootschap aanwezig zijn. 

Vergadergerechtigden kunnen de stukken daar inzien en daarvan 

kosteloos afschriften verkrijgen. 

10.1.5 The Annual Accounts are adopted by the General Meeting. 10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. 

10.1.6 In the General Meeting where adoption of the Annual Accounts is 

discussed, a proposal to grant discharge to the Directors for the 

performance of their duties shall be put on the agenda as a 

separate item. 

10.1.6 In de Algemene Vergadering waarin de vaststelling van de 

Jaarrekening wordt besproken, wordt een voorstel tot verlening van 

decharge aan de Bestuurders voor de door hen vervulde taken als 

afzonderlijk agendapunt op de agenda geplaatst. 

10.2 Auditor 10.2 Accountant 

10.2.1 The General Meeting shall instruct an auditor as referred to in 

section 2:393 BW to audit the Annual Accounts drawn up by the 

Board in accordance with subparagraph 3 of that section. The 

instruction may be given to an organisation of chartered 

accountants working together. If the General Meeting fails to issue 

the instructions to the auditor, the Board is authorised to do so. 

10.2.1 De Algemene Vergadering verleent een accountant als bedoeld in 

artikel 2:393 BW de opdracht om de door het Bestuur opgemaakte 

Jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat 

artikel. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin 

registeraccountants samenwerken. Verleent de Algemene 

Vergadering geen opdracht aan de accountant, dan is het Bestuur 
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Executive Directors may not participate in the deliberations and 

decision-making on an instruction to an external auditor to audit the 

Annual Accounts in case the General Meeting has not given those 

instructions. 

gemachtigd dit te doen. Uitvoerende Bestuurders nemen niet deel 

aan de beraadslaging en besluitvorming over het verlenen van een 

opdracht aan een externe accountant om de Jaarrekening te 

onderzoeken indien de Algemene Vergadering die opdracht niet 

heeft verleend.  

10.2.2 The instructions issued to the auditor may be revoked by the 

General Meeting and if the Board has issued the instructions, the 

Board. The instructions may only be revoked for valid reasons and 

in accordance with section 2:393(2) BW. 

10.2.2 De Algemene Vergadering, en het Bestuur indien het Bestuur de 

opdracht heeft verleend, kan de aan de accountant verleende 

opdracht intrekken. De opdracht kan alleen om gegronde redenen en 

met inachtneming van artikel 2:393(2) BW worden ingetrokken. 

10.2.3 The auditor shall report on the audit to the Board and set out the 

results of the audit in an auditor's statement on whether the Annual 

Accounts present a true and fair view. The auditor may attend and 

address the General Meeting at which the adoption of the Annual 

Accounts is discussed. 

10.2.3 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het 

Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring 

over de getrouwheid van de Jaarrekening. De accountant heeft 

toegang tot de Algemene Vergadering waarin de Jaarrekening wordt 

vastgesteld en kan daarin het woord voeren. 

10.2.4 The Board may issue instructions, other than the instructions 

referred to in articles 10.2.1 and 10.2.2, to the auditor referred to in 

this article 10.2 or to another auditor at the Company’s expense. 

10.2.4 Het Bestuur kan instructies, anders dan de opdracht als bedoeld in 

de artikelen 10.2.1 en 10.2.2, aan de accountant als bedoeld in dit 

artikel 10.2 verlenen of aan een andere accountant op kosten van de 

Vennootschap. 

11 PROFIT, LOSS AND DISTRIBUTIONS 11 WINST, VERLIES EN UITKERINGEN 

11.1 Profit and loss  11.1 Winst en verlies 

11.1.1 Distribution of dividends pursuant to this article 11.1 will take place 

after the adoption of the Annual Accounts which show that the 

distribution is allowed.  

11.1.1 De uitkering van dividend ingevolge dit artikel 11.1 vindt plaats na 

vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij is geoorloofd.  

11.1.2 Without prejudice to article 11.2, the Board may resolve to reserve 

the profits or part of the profits, shown in the Annual Accounts, as 

adopted.  

11.1.2 Onverminderd artikel 11.2, kan het Bestuur besluiten de winst of een 

deel daarvan, als weergegeven in de vastgestelde Jaarrekening, te 

reserveren. 

11.1.3 The profits remaining after application of article 11.1.2, shall be at 11.1.3 De winst die resteert na toepassing van artikel 11.1.2 staat ter 
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the disposal of the General Meeting. The Board shall make a 

proposal for that purpose.  

beschikking van de Algemene Vergadering. Het Bestuur zal een 

voorstel daarvoor opstellen. 

11.1.4 The Board shall determine, how a shortfall that is determined by 

the adoption of the Annual Accounts, will be accounted for. A loss 

may be set off against the reserves to be maintained by law only to 

the extent permitted by law. 

11.1.4 Het Bestuur bepaalt hoe een tekort dat bij de vaststelling van de 

Jaarrekening is vastgesteld, zal worden verantwoord. Een tekort mag 

slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 

worden gebracht voor zover de wet dat toestaat. 

11.1.5 The Company may make distributions on Shares only to the extent 

that the Company's equity exceeds the sum of the paid and called-

up part of the capital and the reserves which must be maintained 

by law or these articles of association. 

11.1.5 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen op Aandelen voor 

zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte 

en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves 

die op grond van de wet of deze statuten moeten worden 

aangehouden. 

11.1.6 The persons entitled to a distribution on Shares shall be the 

relevant Shareholders, usufructuaries and pledgees, as the case 

may be, on a date to be determined by the Board for that purpose. 

This date may not be prior to the date on which the distribution was 

announced.  

11.1.6 De personen die gerechtigd zijn tot een uitkering op Aandelen zijn de 

Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders op een door het 

Bestuur met dat doel te bepalen datum. Deze datum kan niet eerder 

liggen dan de datum waarop de uitkering is aangekondigd. 

11.1.7 Notwithstanding article 11.1.8, all Shares share equally in all 

distributions. 

11.1.7 Onverminderd artikel 11.1.8 delen alle Aandelen gelijkelijk in alle 

uitkeringen. 

11.1.8 When determining the allocation of an amount to be distributed, the 

Shares held by the Company in its capital are not taken into 

account, unless those Shares are encumbered with a right of 

usufruct or a right of pledge. 

11.1.8 Er mogen geen dividenden worden uitgekeerd op Aandelen die 

worden gehouden door de Vennootschap, tenzij de desbetreffende 

Aandelen zijn bezwaard met een recht van vruchtgebruik of 

pandrecht. 

11.1.9 The Board may resolve that a distribution on Shares may be made 

available for payment in cash or partly in cash, in the form of 

Shares or in a form other than in cash, or resolve that Shareholders 

shall have the option to receive a distribution as a cash payment 

and/or as a payment in Shares, out of the profits or at the expense 

11.1.9 Het Bestuur kan besluiten dat een uitkering op de Aandelen zal 

plaatsvinden in geld of gedeeltelijk in geld, in de vorm van Aandelen 

of op een andere manier dan in geld, of besluiten dat 

Aandeelhouders de optie zullen hebben om een uitkering te 

ontvangen in geld en/of als een betaling in de vorm van Aandelen, 
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of reserves, provided that to the extent a distribution is made in the 

form of Shares the Board is authorised by the General Meeting 

pursuant to article 3.2.1. The Board determines the conditions 

under which such choice may be made. 

If a distribution is made in cash, the Board will determine the 

currency in which the distribution will be made available for 

payment.  

The Board may determine the method in which a currency 

conversion in respect of dividends or other distributions, if any, is 

made.  

If a distribution is made in a form other than in cash, the Board will 

determine which value the Company will allocate to such 

distribution for accounting purposes. 

uit de winst en/of ten laste van de reserves, mits bij een uitkering in 

de vorm van Aandelen het Bestuur daartoe door de Algemene 

Vergadering overeenkomstig artikel 3.2.1 is aangewezen. Het 

Bestuur bepaalt onder welke voorwaarden een dergelijke keuze kan 

worden gemaakt. Indien een uitkering in geld wordt gedaan, bepaalt 

het Bestuur in welke valuta dit wordt gedaan. Het Bestuur kan de 

methode bepalen waarmee de valutaconversie met betrekking tot de 

dividenden of andere eventuele uitkeringen gedaan zal worden. 

Indien een uitkering in een andere vorm dan in geld gedaan wordt, 

zal het Bestuur voor boekhoudkundige doeleinden bepalen welke 

waarde de Vennootschap toekent aan een dergelijke uitkering. 

11.1.10 Subject to the other provisions of this article 11, the Board may 

resolve to make dividend or other distributions on Shares to be 

charged to one or several Distributable Reserves. 

11.1.10 Onverminderd de andere bepalingen van dit artikel 11, kan het 

Bestuur besluiten dat dividenduitkeringen of andere uitkeringen op 

Aandelen ten laste van een of meerdere Uitkeerbare Reserves 

komen. 

11.2 Interim distributions 11.2 Tussentijdse winstuitkeringen 

11.2.1 The Board may resolve to make interim distributions on Shares if 

an interim statement of assets and liabilities meeting the 

requirements laid down in section 2:105(4) BW, shows that the 

requirement of article 11.1.5 has been met. Interim distributions 

may be made in cash, in kind or in the form of Shares. 

11.2.1 Het Bestuur kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen op de 

Aandelen als uit een tussentijdse vermogensopstelling die voldoet 

aan de in artikel 2:105(4) BW gestelde eisen, blijkt dat aan het 

vereiste van artikel 11.1.5 is voldaan. Tussentijdse uitkeringen 

kunnen plaatsvinden in geld, in natura of in de vorm van Aandelen. 

11.2.2 Interim distributions may be made out of the profit of the current 

financial year or out of a Distributable Reserve. 

11.2.2 Tussentijdse uitkeringen kunnen worden gedaan ten laste van de 

winst van het huidig boekjaar of ten laste van een Uitkeerbare 

Reserve. 

11.3 Notices and payments 11.3 Aankondigingen en betalingen 
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11.3.1 The Board in accordance with the regulations of the stock 

exchange must immediately publish any proposal for a dividend or 

other distribution on Shares where the Shares are officially listed at 

the Company's request. The notification must specify the date 

when and the manner in which the dividend or other distribution will 

be payable or - in case of a proposal for a dividend or other 

distribution - is expected to be made payable. 

11.3.1 Voorstellen voor uitkering van dividend op Aandelen en besluiten tot 

uitkering van tussentijds dividend op Aandelen dienen onmiddellijk 

door het Bestuur te worden bekendgemaakt overeenkomstig de 

regels van de beurs waaraan de Aandelen op verzoek van de 

Vennootschap officieel genoteerd staan. In de aankondiging wordt 

de datum en de wijze van betaalbaarstelling van het dividend of 

andere uitkering vermeld, of - in geval van een voorstel tot uitkering 

van dividend of andere uitkering - de verwachte datum en wijze van 

betaalbaarstelling. 

11.3.2 The Board determines as of which date dividends or other 

distributions will be payable. 

11.3.2 Het Bestuur stelt vast vanaf welke datum de dividenden of andere 

uitkeringen betaalbaar worden gesteld. 

11.3.3 Dividends or other distributions that have not been claimed upon 

the expiry of five years and one day after the date when they 

became payable will be forfeited to the Company and will be 

carried to the reserves. 

11.3.3 Dividenden of andere uitkeringen waarover vijf jaren en één dag na 

de dag dat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan 

de Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd. 

11.3.4 For all dividends and other distributions in respect of the Shares 

included in the Statutory Giro System, the Company is discharged 

from all obligations towards the relevant persons entitled to such 

dividends or other distributions as referred to in article 11.1.6 by 

placing those dividends or other distributions at the disposal of, or 

in accordance with, the regulations of, Euroclear Netherlands or the 

Intermediary as the case may be. 

11.3.4 Voor alle dividenden en andere uitkeringen met betrekking tot 

Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, is de 

Vennootschap ontslagen van alle verplichtingen tegenover de 

Aandeelhouders die recht hebben op de dividenden of andere 

uitkeringen als bedoeld in artikel 11.1.6 door deze dividenden of 

andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig 

de regelingen van, respectievelijk Euroclear Nederland of de 

Intermediair, zoals van toepassing. 

12 SPECIAL RESOLUTIONS AND LIQUIDATION  12 BIJZONDERE BESLUITEN EN VEREFFENING 

12.1 Amendment to the articles of association, legal merger, legal 

demerger, and dissolution 

12.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische 

splitsing en ontbinding 

12.1.1 The General Meeting may, on a proposal of the Board, resolve on a 12.1.1 Onverminderd de artikelen 2:331 BW en 2:334ff BW, kan de 



 

 38 

legal merger, a legal demerger, an amendment to these articles of 

association, and dissolution without prejudice to sections 2:331 BW 

and 2:334ff BW. Whenever a proposal is made to the General 

Meeting to amend the articles of association, this must be stated in 

the notice convening the General Meeting and a copy of the 

proposal, stating the proposed amendment verbatim, must be 

made available for inspection by every Person with Meeting Rights 

at the Company’s office from the day of the convocation of the 

respective General Meeting until the end of such General Meeting. 

Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur besluiten tot een 

juridische fusie, een juridische splitsing, statutenwijziging en 

ontbinding. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot 

wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dit in de oproeping 

voor de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet een 

afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk 

is opgenomen, ter inzage voor iedere Vergadergerechtigde op het 

kantoor van de Vennootschap worden gelegd vanaf de dag van de 

oproeping tot de betreffende Algemene Vergadering tot het eind van 

die Algemene Vergadering. 

12.2 Liquidation  12.2 Vereffening 

12.2.1 If the Company is dissolved and its assets must be liquidated, the 

Executive Directors will become the liquidators, unless the General 

Meeting resolves otherwise. The Non-Executive Directors 

supervise the liquidators. 

12.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet 

worden vereffend, worden de Uitvoerende Bestuurders vereffenaars, 

tenzij de Algemene Vergadering anders besluit. De Niet-Uitvoerende 

Bestuurders houden toezicht op de vereffenaars. 

12.2.2 The liquidation takes place in accordance with the statutory 

provisions. During the liquidation period, these articles of 

association will remain in full force as far as possible. 

12.2.2 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke 

bepalingen. Tijdens de vereffeningsperiode blijven deze statuten 

voor zover mogelijk van kracht. 

12.2.3 The balance of the Company's assets after all liabilities have been 

paid will be distributed on the Shares, in accordance with section 

2:23b BW, to the Shareholders in proportion to the aggregate 

nominal amount of the Shares held by each of them. 

12.2.3 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de 

Vennootschap is overgebleven, wordt overeenkomstig artikel 2:23b 

BW, uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het 

gezamenlijke bedrag van ieder van hen.  

12.2.4 After the Company has ceased to exist, its books, records and 

other data carriers must remain in the custody of the person 

designated for that purpose by the liquidators or, if there are no 

liquidators, by the Board, for a period of seven years. 

12.2.4 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven 

jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars, of bij 

ontbreken van vereffenaars door het Bestuur, is aangewezen. 

 



Annex B 

Draft articles of association CTP N.V. Concept statuten CTP N.V. 

1 DEFINITIONS AND INTERPRETATION 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1 Definitions 1.1 Definities 

In these articles of association: 

"Annual Accounts" means the Company's annual accounts as 

referred to in section 2:361 BW;  

"Board"  means the Company’s board of directors; 

"Board Rules" means the rules laid down in article 8.1.4; 

"BW" means the Dutch Civil Code;  

"Company" means the public limited liability company whose 

organisation is laid down in these articles of association; 

"Director" means an Executive Director or a Non-Executive 

Director; 

"Distributable Reserve" means a reserve of the Company that is 

not required to be maintained by virtue of the law or these articles 

of association;  

"Euroclear Netherlands" means Nederlands Centraal Instituut 

voor Giraal Effectenverkeer B.V., a private limited liability company, 

Trade Register number 33149445 and trading under the name 

Euroclear Nederland, being a central institute as referred to in the 

Wge; 

"Executive Director" means a member of the Board appointed as 

an executive director;  

"Founder" means Remon Leonard Vos, born in Stadskanaal, the 

Netherlands on the fourteenth day of September nineteen hundred 

In deze statuten gelden de volgende definities: 

"Aandeel" betekent een aandeel in het kapitaal van de 

Vennootschap; 

"Aandeelhouder" betekent een houder van één of meer Aandelen; 

"Algemene Vergadering" betekent het orgaan dat bestaat uit 

Aandeelhouders en alle overige Stemgerechtigden of de bijeenkomst 

van de Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden; 

"Bestuur" betekent het bestuur van de Vennootschap; 

"Bestuurder" betekent een Uitvoerende Bestuurder of een Niet-

Uitvoerende Bestuurder; 

"Bestuursreglement" betekent het reglement bedoeld in artikel 

8.1.4; 

"Bestuursverslag" betekent het bestuursverslag van de 

Vennootschap als bedoeld in artikel 2:391 BW; 

"BW" betekent het Burgerlijk Wetboek; 

"Dochtermaatschappij" betekent een dochtermaatschappij van de 

Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a BW; 

"Euroclear Nederland" betekent het Nederlands Centraal Instituut 

voor Giraal Effectenverkeer B.V., een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, handelsregisternummer 33149445 en 

handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde een centraal 

instituut als bedoeld in de Wge; 
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and seventy;  

"General Meeting" means the corporate body that consists of 

Shareholders and all other Persons with Voting Rights, or the 

meeting in which the Shareholders and all other Persons with 

Meeting Rights assemble;  

"Group Company" means a group company of the Company as 

referred to in section 2:24b BW; 

"Intermediary" means an intermediary as referred to in the Wge; 

"Management Report" means the Company’s management report 

as referred to in section 2:391 BW; 

"Meeting Rights" means the right to attend and speak at the 

General Meeting, either in person or by a proxy authorised in 

writing; 

"Non-Executive Director" means a member of the Board 

appointed as a non-executive director;  

"Person with Meeting Rights" means a Shareholder as well as a 

usufructuary with Meeting Rights or a pledgee with Meeting Rights, 

subject to article 9.4.1;  

"Person with Voting Rights" means a Shareholder with voting 

rights as well as a usufructuary with voting rights or a pledgee with 

voting rights, each at the General Meeting, subject to article 9.4.1;  

"Record Date" means the twenty-eighth day prior to the date of a 

General Meeting, or such other day as prescribed by law; 

"Senior Independent Director" means a Non-Executive Director 

designated as senior independent director and who shall serve as 

the chair of the Board; 

"Share" means a share in the share capital of the Company; 

"Groepsmaatschappij" betekent een groepsmaatschappij van de 

Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b BW; 

"Intermediair" betekent een intermediair als bedoeld in de Wge; 

"Jaarrekening" betekent de jaarrekening van de Vennootschap als 

bedoeld in artikel 2:361 BW; 

"Niet-Uitvoerende Bestuurder" betekent een lid van het Bestuur dat 

als Niet-Uitvoerende Bestuurder is benoemd; 

"Oprichter" betekent Remon Leonard Vos, geboren in Stadskanaal 

op veertien september negentienhonderdzeventig; 

"Registratiedatum" betekent de achtentwintigste dag voorafgaand 

aan een Algemene Vergadering, of een andere wettelijk 

voorgeschreven dag; 

"Senior Independent Director" betekent een Niet-Uitvoerende 

Bestuurder aangewezen als senior independent director, die zal 

fungeren als voorzitter van het Bestuur; 

"Stemgerechtigden" betekent aandeelhouders met stemrecht, 

alsmede vruchtgebruikers met stemrecht of pandhouders met 

stemrecht, ieder in de Algemene Vergadering, met inachtneming van 

artikel 9.4.1 van deze statuten; 

"Uitkeerbare Reserve" betekent een reserve van de Vennootschap 

die niet krachtens de wet of deze statuten moet worden 

aangehouden; 

"Uitvoerende Bestuurder" betekent een lid van het Bestuur dat als 

uitvoerende bestuurder is benoemd;  

"Vennootschap" betekent de naamloze vennootschap waarvan de 

organisatie is vastgelegd in deze statuten; 

"Vergaderrecht" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk 
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"Shareholder" means a holder of one or more Shares;  

"Statutory Giro System" means the giro system as referred to in 

the Wge; 

"Subsidiary" means a subsidiary of the Company as referred to in 

section 2:24a BW; and 

"Wge" means the Dutch Act on Securities Transactions by Giro 

(Wet giraal effectenverkeer). 

gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin 

het woord te voeren; 

"Vergadergerechtigden" betekent aandeelhouders, alsmede 

vruchtgebruikers met vergaderrecht of pandhouders met 

vergaderrecht, met inachtneming van artikel 9.4.1; 

"Wettelijk Giraal Systeem" betekent het giraal systeem als bedoeld 

in de Wge; en 

"Wge" betekent de Wet op het giraal effectenverkeer. 

1.2 Interpretation 1.2 Interpretatie 

1.2.1 Unless required otherwise by law, the term "in writing" shall include 

an electronically transmitted, readable and reproducible message.  

1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht. 

1.2.2 References to articles shall be deemed to refer to articles of these 

articles of association, unless the contrary is apparent. 

1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze 

statuten, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt. 

1.2.3 Unless the context requires otherwise, words and expressions 

contained and not otherwise defined in these articles of association 

have the same meaning as in the BW. In addition, unless otherwise 

indicated, references in these articles of association to provisions 

of the law are references to provisions of Dutch law as it reads from 

time to time. 

1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen 

die in deze statuten zijn opgenomen en niet anders zijn gedefinieerd, 

dezelfde betekenis als in het BW. Verder zijn, tenzij anders 

aangegeven, verwijzingen naar wettelijke bepalingen in deze 

statuten verwijzingen naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd 

zullen gelden. 

1.2.4 Any reference to a gender includes all genders. 1.2.4 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht. 

2 NAME, SEAT AND OBJECTS 2 NAAM, ZETEL EN DOEL 

2.1 Name and seat 2.1 Naam en zetel 

2.1.1 The name of the Company is: CTP N.V. 2.1.1 De naam van de Vennootschap is CTP N.V. 

2.1.2 The Company's seat is in Amsterdam, the Netherlands. 2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam. 

2.2 Objects  2.2 Doel 

2.2.1 The objects of the Company are: 2.2.1 Het doel van de Vennootschap is: 
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(a) to invest in real property through the acquisition, 

development, construction, leasing out, ownership of land, 

buildings, and other property assets and property rights, as 

well as the lease of real property; 

(b) the management, renting out, leasing and divestment of 

real property and other assets; 

(c) to incorporate, participate in and conduct the management 

of other companies and enterprises; 

(d) to render management, financial, administrative, 

commercial or other services to other companies, persons 

and enterprises; 

(e) to finance other companies and enterprises;  

(f) to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of 

bonds, promissory notes or other financial instruments and 

to enter into agreements in connection with aforementioned 

activities;  

(g) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge or 

otherwise encumber assets for obligations of the Company, 

Subsidiaries and third parties; and 

(h) to invest in, to acquire, to transfer, to dispose of, to 

manage and to operate real property, personal property, 

shares, bonds, securities and other goods, including 

patents, trademark rights, licences, permits and other 

industrial property rights, to manage pension funds, and to 

perform all activities and developing projects that may be 

conducive to the achievement of the foregoing, 

and finally all activities which in the broadest sense relate to or 

(a) het investeren in onroerend goed door middel van 

verkrijging, ontwikkeling, bouw, verhuur, eigendom van 

grond, gebouwen en andere onroerende activa en 

eigendomsrechten, alsmede de verhuur van onroerend 

goed; 

(b) het beheer, de verhuur, het verpachten en het afstoten van 

onroerend goed en andere activa;  

(c) het oprichten van, deelnemen in en het beheer voeren over 

andere vennootschappen en ondernemingen; 

(d) het verlenen van bestuurlijke, financiële, administratieve, 

commerciële of andere diensten aan andere 

vennootschappen, personen en ondernemingen;  

(e) het financieren van andere vennootschappen en 

ondernemingen; 

(f) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder 

begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of 

andere financiële instrumenten en het aangaan van 

overeenkomsten in verband met de hiervoor genoemde 

activiteiten; 

(g) het verstrekken van garanties, het binden van de 

Vennootschap en het verpanden of anderszins bezwaren 

van activa voor verplichtingen van de Vennootschap, 

Dochtermaatschappijen en derden; en 

(h) het investeren, verkrijgen, overdragen, vervreemden, 

beheren en exploiteren van onroerend goed, persoonlijk 

eigendom, aandelen, obligaties, effecten en andere 

goederen, inclusief patenten, merkrechten, licenties, 
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promote the objects. vergunningen en andere industriële eigendomsrechten, het 

beheren van pensioenfondsen, en het verrichten van alle 

activiteiten en ontwikkelen van projecten die kunnen 

bijdragen aan de hiervoor genoemde activiteiten,  

en ten slotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of 

bevorderlijk kan zijn voor het doel. 

3 CAPITAL AND ISSUE OF SHARES 3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN 

3.1 Capital and Shares 3.1 Kapitaal en aandelen 

3.1.1 The authorised share capital of the Company is two hundred fifty-

six million euro (EUR 256,000,000). It consists of one billion six 

hundred million (1,600,000,000) Shares with a nominal value of 

sixteen eurocent (EUR 0.16) each. 

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 

tweehonderdzesenvijftig miljoen euro (EUR 256.000.000,--). Het is 

verdeeld in een miljard zeshonderd miljoen (1.600.000.000) 

Aandelen met een nominale waarde van zestien eurocent 

(EUR 0,16) elk. 

3.1.2 The Shares are in registered form. No share certificates are issued.  3.1.2 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet 

uitgegeven. 

3.1.3 Shares are numbered. The Board decides on the manner in which 

the Shares are numbered and may change the numbering of the 

Shares. 

3.1.3 Aandelen zijn genummerd. Het Bestuur bepaalt de wijze van 

nummering van de Aandelen en kan de nummering van de Aandelen 

wijzigen. 

3.1.4 The Company shall not cooperate with the issue of depositary 

receipts. Holders of depositary receipts for Shares shall therefore 

not be entitled to Meeting Rights, unless they have been expressly 

granted to them by the Company pursuant to a resolution of the 

Board to that effect. 

3.1.4 De Vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van 

certificaten. Aan houders van certificaten van Aandelen komen 

derhalve geen Vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de 

Vennootschap aan hen zijn toegekend, ingevolge een daartoe 

strekkend besluit van het Bestuur. 

3.2 Issue of Shares 3.2 Uitgifte van Aandelen 

3.2.1 The Board resolves on the issue of Shares and determines the 

issue price, as well as the other terms and conditions of the issue, 

if and insofar the Board has been authorised by the General 

3.2.1 Het Bestuur besluit tot uitgifte van Aandelen en stelt de uitgifteprijs 

en de overige voorwaarden van uitgifte vast, als en voor zover het 

Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen met 
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Meeting to do so with due observance of the applicable statutory 

provisions. Unless otherwise stipulated at its grant, the 

authorisation cannot be withdrawn. In that case, the General 

Meeting may resolve to withdraw the authorisation upon a proposal 

of the Board. 

inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de aanwijzing 

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. In dat geval kan 

de Algemene Vergadering tot intrekking van de aanwijzing besluiten 

op voorstel van het Bestuur. 

3.2.2 If and insofar as the Board has not been authorised as referred to 

in article 3.2.1, the General Meeting resolves on the issue of 

Shares and determines the issue price, as well as the other terms 

and conditions of the issue.  

3.2.2 Als en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in 

artikel 3.2.1, besluit de Algemene Vergadering tot uitgifte van 

Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van 

uitgifte vast. 

3.2.3 Articles 3.2.1 and 3.2.2 apply equally to the granting of rights to 

subscribe for Shares. These articles do not apply if Shares are 

being issued to a person exercising a previously acquired right to 

subscribe for Shares. 

3.2.3 Artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het 

verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Deze artikelen 

zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand 

die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen 

uitoefent. 

3.3 Payment for Shares 3.3 Storting op Aandelen 

3.3.1 Shares are issued in accordance with sections 2:80, 2:80a and 

2:80b BW.  

3.3.1 Aandelen worden uitgegeven met inachtneming van de artikelen 

2:80, 2:80a en 2:80b BW. 

3.3.2 Shares are issued against payment of the nominal amount and, if 

Shares are issued at a higher amount than the nominal value, the 

difference between these amounts shall be paid-up, without 

prejudice to section 2:80(2) BW. 

3.3.2 Aandelen worden uitgegeven tegen storting van het nominale bedrag 

en, als Aandelen worden uitgegeven tegen een hoger bedrag dan de 

nominale waarde, wordt het verschil tussen deze bedragen gestort, 

onverminderd artikel 2:80(2) BW. 

3.3.3 Upon resolving to issue Shares or to grant rights to subscribe for 

Shares, the corporate body adopting the resolution to issue Shares 

may determine that the Shares are to be paid up in full out of a 

reserve as referred to in section 2:389 or 2:390 BW or a 

Distributable Reserve, regardless of whether those Shares are 

issued to existing Shareholders. 

3.3.3 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van 

rechten tot het nemen van Aandelen kan het orgaan dat tot uitgifte 

besluit bepalen dat de Aandelen zullen worden volgestort ten laste 

van een reserve als bedoeld in artikel 2:389 of 2:390 BW of een 

Uitkeerbare Reserve, ongeacht of die Aandelen worden uitgegeven 

aan bestaande Aandeelhouders. 
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3.3.4 The Board may perform legal acts as referred to in section 2:94 

BW without the approval of the General Meeting. 

3.3.4 Het Bestuur kan de in artikel 2:94 BW genoemde rechtshandelingen 

verrichten zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

3.4 Pre-emptive rights  3.4 Voorkeursrecht 

3.4.1 If Shares are issued, each Shareholder will have a pre-emptive 

right in proportion to the aggregate nominal amount of his Shares. 

This pre-emptive right does not apply to:  

(a) Shares issued to employees of the Company or of a Group 

Company; 

(b) Shares issued against a contribution in kind; and 

(c) Shares issued to a person exercising a previously acquired 

right to subscribe for Shares. 

3.4.1 Als Aandelen worden uitgegeven, heeft iedere Aandeelhouder een 

voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van 

zijn Aandelen. Dit voorkeursrecht is niet van toepassing op:  

(a) Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de 

Vennootschap of van een Groepsmaatschappij; 

(b) Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan 

in geld; en 

(c) Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een 

voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen 

uitoefent. 

3.4.2 The Board may resolve to limit or exclude a pre-emptive right to 

Shares that are yet to be issued, if and insofar the Board has been 

authorised to do so by the General Meeting with due observance of 

the applicable statutory provisions. Unless otherwise stipulated at 

its grant, the authorisation cannot be withdrawn. In that case, the 

General Meeting may resolve to withdraw the authorisation 

pursuant to a proposal of the Board. 

3.4.2 Als en voor zover het Bestuur daartoe door de Algemene 

Vergadering is aangewezen, besluit het Bestuur tot beperking of 

uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tenzij bij de aanwijzing 

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. In dat geval kan 

de Algemene Vergadering tot intrekking van de aanwijzing besluiten 

op voorstel van het Bestuur. 

3.4.3 If and insofar the Board has not been authorised as referred to in 

article 3.4.2, the General Meeting resolves on the limitation or 

exclusion of pre-emptive rights.  

3.4.3 Als en voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in 

artikel 3.4.2, besluit de Algemene Vergadering tot beperking of 

uitsluiting van voorkeursrechten. 

3.4.4 If less than one half of the issued share capital is represented at 

the General Meeting, a resolution of the General Meeting to limit or 

exclude the pre-emptive rights and a resolution to authorise the 

Board as referred to in article 3.4.2 will require a majority of at least 

3.4.4 Als minder dan een helft van het geplaatste kapitaal bij de Algemene 

Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 

Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting voorkeursrechten 

en een besluit tot het aanwijzen van het Bestuur als bedoeld in 
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two-thirds of the votes cast. artikel 3.4.2, een meerderheid van ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen. 

3.4.5 Subject to section 2:96a BW, the body that resolves to issue 

Shares shall determine, upon resolving to issue Shares with due 

observance of the applicable statutory provisions, in which way and 

within which period of time the pre-emptive rights may be 

exercised.  

3.4.5 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:96a BW, stelt het 

orgaan dat tot uitgifte van Aandelen besluit, bij het nemen van een 

besluit tot uitgifte van Aandelen, met inachtneming van de wettelijke 

bepalingen, vast op welke wijze en in welk tijdvak de 

voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend. 

3.4.6 This article 3.4 applies equally to the granting of rights to subscribe 

for Shares.  

3.4.6 Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen 

van rechten tot het nemen van Aandelen. 

4 OWN SHARES AND CAPITAL REDUCTION 4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING 

4.1 Acquisition of Shares by the Company 4.1 Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap 

4.1.1 The Company may acquire fully paid up Shares if and insofar the 

General Meeting has authorised the Board to do so with due 

observance of the statutory provisions. The General Meeting 

determines in its authorisation the number of Shares the Company 

may acquire, in what manner and at what price range. Acquisition 

by the Company of not paid-up or partially paid-up Shares is null 

and void. 

4.1.1 De Vennootschap mag volgestorte Aandelen verkrijgen als en voor 

zover de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft 

gemachtigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De 

Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging het aantal Aandelen 

dat de Vennootschap mag verkrijgen, op welke wijze en tussen 

welke grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door de 

Vennootschap van niet-volgestorte of gedeeltelijk volgestorte 

Aandelen is nietig. 

4.1.2 No authorisation as referred to in article 4.1.1 is required if the 

Company repurchases fully paid-up Shares for the purpose of 

transferring these Shares to employees of the Company or of a 

Group Company under any applicable equity plan, provided that 

these Shares are quoted on an official list of a stock exchange. 

4.1.2 De machtiging als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist voor de 

verkrijging door de Vennootschap van volgestorte Aandelen om deze 

Aandelen, krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, 

over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of een 

Groepsmaatschappij, mits deze Aandelen zijn opgenomen in een 

prijscourant van een officiële beurs. 

4.1.3 The Company may acquire Shares against payment in cash or in a 

form other than cash. If the Company acquires Shares by virtue of 

4.1.3 De Vennootschap mag Aandelen verkrijgen tegen betaling in geld of 

in een andere vorm dan in geld. Als de Vennootschap Aandelen 
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the authorisation referred to in article 4.1.1, the cash equivalent of 

a payment in a form other than cash as determined by the Board, 

must be within the limits of the authorisation. 

verkrijgt onder de in artikel 4.1.1 bedoelde machtiging, moet de door 

het Bestuur bepaalde tegenwaarde van een betaling in een andere 

vorm dan in geld liggen binnen de in de machtiging bepaalde 

grenzen. 

4.1.4 This article 4.1 does not apply to Shares acquired by the Company 

under universal title. 

4.1.4 Dit artikel 4.1 is niet van toepassing op Aandelen verkregen door de 

Vennootschap onder algemene titel. 

4.2 Capital reduction 4.2 Kapitaalvermindering 

4.2.1 Pursuant to a proposal of the Board, the General Meeting may 

decide to reduce the issued share capital with due observance of 

section 2:99 BW.  

4.2.1 De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten 

het geplaatste kapitaal te verminderen, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:99 BW. 

4.2.2 The issued share capital may be reduced by reducing the nominal 

value of Shares by means of an amendment to these articles of 

association or by cancelling Shares. 

4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door de nominale 

waarde van Aandelen te verlagen door middel van een wijziging van 

deze statuten of door intrekking van Aandelen. 

4.2.3 If less than one half of the issued share capital is represented at 

the General Meeting, a resolution of the General Meeting to reduce 

the share capital will require a majority of at least two-thirds 

majority of the votes cast. 

4.2.3 Als minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene 

Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de 

Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal 

een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen. 

4.2.4 A resolution to cancel Shares can only relate to Shares held by the 

Company itself or of which it holds the depositary receipts. 

4.2.4 Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts Aandelen 

betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de 

certificaten houdt. 

4.2.5 Reduction of the nominal value of the Shares without repayment 

and without release from the obligation to pay up the Shares shall 

take place proportionately on all Shares. The requirement of 

proportion may be deviated from with the consent of all 

Shareholders concerned. 

4.2.5 Vermindering van de nominale waarde van de Aandelen zonder 

terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot volstorting, 

vindt naar evenredigheid op alle Aandelen plaats. Van het vereiste 

van evenredigheid kan worden afgeweken met instemming van alle 

betrokken Aandeelhouders. 

5 SHAREHOLDERS REGISTER  5 AANDEELHOUDERSREGISTER 
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5.1 Shareholders register 5.1 Aandeelhoudersregister 

5.1.1 The Board shall keep a shareholders register as referred to in 

section 2:85 BW. The register may be kept in electronic form. 

5.1.1 Het Bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 

2:85 BW. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden. 

5.1.2 The register shall be updated at regular intervals and will state the 

name and address of each Shareholder and any other information 

on the Shareholder that may be required by law or deemed 

appropriate by the Board. Holders of Shares that are not included 

in the Statutory Giro System shall provide the Board with the 

information needed in a timely manner. The Shareholder is 

responsible for any consequences of not providing such 

information or of providing incorrect information. 

5.1.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden en vermeldt van elke 

Aandeelhouder de naam, het adres en de overige door de wet 

vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie. Houders 

van Aandelen die niet zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige informatie. De 

Aandeelhouder is verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet, of 

onjuist, verstrekken van dergelijke gegevens. 

5.1.3 The shareholders register may be kept in separate parts and at 

different locations. Part of the register may be kept outside the 

Netherlands in order to comply with foreign legislation or with 

requirements made by a foreign stock exchange. A register is 

deemed to be kept where the registrar is located. 

5.1.3 Het aandeelhoudersregister kan in verschillende delen en op 

verschillende locaties worden gehouden. Het 

aandeelhoudersregister kan deels buiten Nederland worden 

gehouden ter voldoening aan de daar geldende wetgeving of op 

grond van buitenlandse beursvoorschriften. Een register wordt 

geacht te worden gehouden waar de beheerder gevestigd is. 

5.1.4 Any Shares included in the Statutory Giro System will be registered 

in the name of Euroclear Netherlands or the relevant Intermediary. 

5.1.4 Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem worden op 

naam van Euroclear Nederland of de betreffende Intermediair 

geregistreerd. 

5.1.5 Upon request and at no cost, the Board shall provide a 

Shareholder with an extract from the register relating to his right to 

a Share. 

5.1.5 Het Bestuur verstrekt op verzoek kosteloos aan een Aandeelhouder 

een uittreksel uit het register over zijn recht op een Aandeel. 

5.1.6 Persons with Meeting Rights may inspect the register at the 

address of the Company. The preceding sentence does not apply 

to the part of the register kept outside the Netherlands in order to 

comply with foreign legislation or with requirements made by a 

5.1.6 Vergadergerechtigden kunnen het register inzien op het adres van 

de Vennootschap. De vorige zin is niet van toepassing op het 

gedeelte van het register dat buiten Nederland wordt gehouden ter 

voldoening aan de daar geldende wetgeving of op grond van 
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foreign stock exchange. buitenlandse beursvoorschriften. 

5.1.7 If any Shares form part of an undivided community of property, the 

joint participants may only be represented towards the Company by 

a person who has been designated by them in writing for that 

purpose. The preceding sentence does not apply to Shares 

included in the Statutory Giro System. 

5.1.7 Als Aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de 

gezamenlijke gerechtigden alleen vertegenwoordigd worden ten 

opzichte van de Vennootschap door een persoon die zij daartoe 

schriftelijk hebben aangewezen. De vorige zin is niet van toepassing 

op Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem. 

5.1.8 This article 5.1 equally applies to usufructuaries or pledgees who 

have a right on one or more Shares, with the exception of a 

pledgee as referred to in section 2:86c(4) BW. 

5.1.8 Dit artikel 5.1 is van overeenkomstige toepassing op 

vruchtgebruikers of pandhouders die een recht van vruchtgebruik of 

een pandrecht op één of meerdere Aandelen hebben, met 

uitzondering van de pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:86c(4) 

BW. 

6 RIGHT OF PLEDGE AND RIGHT OF USUFRUCT 6 PANDRECHT EN RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK 

6.1 Right of pledge  6.1 Pandrecht 

6.1.1 Shares may be pledged. 6.1.1 Aandelen kunnen worden verpand. 

6.1.2 The pledgee has the voting rights attached to pledged Shares if 

this was agreed in writing when the right of pledge was created or 

at a later date. In absence of such written agreement, the 

Shareholder holds the voting rights attached to the pledged 

Shares. 

6.1.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een verpand Aandeel als dat 

schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het pandrecht of 

daarna. Indien dat niet schriftelijk is overeengekomen, heeft de 

Aandeelhouder het stemrecht op verpande Aandelen. 

6.1.3 Only pledgees with voting rights have Meeting Rights. 

Shareholders who do not have voting rights as a result of a share 

pledge, do have Meeting Rights. Pledgees without voting rights do 

not have Meeting Rights.  

6.1.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. 

Aandeelhouders die als gevolg van een pandrecht geen stemrecht 

hebben, hebben wel Vergaderrecht. Pandhouders zonder stemrecht 

hebben geen Vergaderrecht. 

6.2 Right of usufruct 6.2 Recht van vruchtgebruik 

6.2.1 A right of usufruct may be created on Shares. 6.2.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. 

6.2.2 The usufructuary of Shares has the voting rights attached to the 

Shares if this was agreed in writing when the right of usufruct was 

6.2.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een Aandeel belast met 

een recht van vruchtgebruik als dat schriftelijk is overeengekomen bij 
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created or at a later date. In absence of such written agreement, 

the Shareholder has the voting rights attached to the Shares that 

are subject to the right of usufruct.  

de vestiging van het recht van vruchtgebruik of daarna. Indien dat 

niet schriftelijk is overeengekomen, heeft de Aandeelhouder het 

stemrecht op Aandelen belast met een recht van vruchtgebruik. 

6.2.3 Only usufructuaries with voting rights have Meeting Rights. 

Shareholders who do not have voting rights as a result of a right of 

usufruct do have Meeting Rights. Usufructuaries without voting 

rights do not have Meeting Rights. 

6.2.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben 

Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een recht van 

vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben wel Vergaderrecht. 

Vruchtgebruikers zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht. 

7 TRANSFER OF SHARES 7 LEVERING VAN AANDELEN 

7.1 Transfer of Shares 7.1 Levering van Aandelen 

7.1.1 The transfer of rights a Shareholder holds with regard to Shares 

included in the Statutory Giro System takes place in accordance 

with the provisions of the Wge. 

7.1.1 De levering van rechten van een Aandeelhouder op Aandelen 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem vindt plaats in 

overeenstemming met de bepalingen van de Wge. 

7.1.2 The transfer of Shares not included in the Statutory Giro System, 

requires a deed executed for that purpose and, save in the event 

that the Company itself is a party to the transaction, written 

acknowledgement of that transfer by the Company. Service of the 

deed of transfer or of a certified notarial copy or extract of that 

deed, on the Company, will be the equivalent of acknowledgement 

as stated in this article 7.1.2. This article 7.1.2 applies equally to 

the creation of a right of pledge or a right of usufruct on a Share 

that is not included in the Statutory Giro System, provided that a 

right of pledge may also be established without acknowledgement 

by or service on the Company, with due observance of section 

2:86c(4) BW. 

7.1.2 De levering van Aandelen niet opgenomen in het Wettelijk Giraal 

Systeem, vereist een daartoe bestemde akte en, behoudens in het 

geval dat de Vennootschap zelf partij is bij de rechtshandeling, 

schriftelijke erkenning van de overdracht door de Vennootschap. Met 

de erkenning als vermeld in dit artikel 7.1.2 staat gelijk de 

betekening van de leveringsakte of een gewaarmerkt notarieel 

afschrift of uittreksel daarvan aan de Vennootschap. Dit artikel 7.1.2 

is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een 

pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een Aandeel dat niet is 

opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, met dien verstande dat 

een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of 

betekening aan de Vennootschap, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:86c(4)BW. 

7.1.3 Delivery (uitlevering) of Shares included in the Statutory Giro 

System may only take place with due observance of the provisions 

7.1.3 Uitlevering van Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem 

kan alleen plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de 
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of the Wge. Wge. 

8 MANAGEMENT: ONE-TIER BOARD 8 BESTUUR: ONE-TIER BESTUUR 

8.1 Composition of the Board and division of duties 8.1 Samenstelling van het Bestuur en interne organisatie 

8.1.1 The Company is managed by the Board. The management duties 

are divided among one or more Non-Executive Directors and one 

or more Executive Directors. 

The majority of the Directors must be Non-Executive Directors.  

The Board determines the number of Executive Directors and the 

number of Non-Executive Directors. Without prejudice to this article 

8.1.1, the Board decides whether any Board positions are vacant. 

8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuur. De 

bestuurstaken worden verdeeld over een of meer Niet-Uitvoerende 

Bestuurders en een of meer Uitvoerende Bestuurders. De 

meerderheid van de Bestuurders moeten Niet-Uitvoerende 

Bestuurders zijn.  

Het Bestuur bepaalt het aantal Uitvoerende Bestuurders en het 

aantal Niet-Uitvoerende Bestuurders. Onverminderd dit artikel 8.1.1, 

bepaalt het Bestuur of er vacatures binnen het Bestuur zijn. 

8.1.2 The Executive Directors are primarily responsible for the day-to-

day management of the Company.  

The Non-Executive Directors supervise the Executive Directors' 

policy and performance of duties and the Company’s general 

affairs and its business, and give advice to the Executive Directors. 

The Non-Executive Directors furthermore perform any duties 

allocated to them under or pursuant to the law or these articles of 

association.  

The Executive Directors shall timely provide the Non-Executive 

Directors with the information they need to carry out their duties.  

8.1.2 De Uitvoerende Bestuurders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk 

voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap.  

De Niet-Uitvoerende Bestuurders houden toezicht op het beleid en 

de uitoefening van de taken van de Uitvoerende Bestuurders en op 

de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming, en geven advies aan de Uitvoerende 

Bestuurders. De Niet-Uitvoerende Bestuurders vervullen verder alle 

taken die bij of krachtens de wet of de statuten aan hen zijn 

opgedragen.  

 De Uitvoerende Bestuurders verstrekken tijdig aan de Niet-

Uitvoerende Bestuurders de informatie die zij nodig hebben voor de 

uitoefening van hun taken. 

8.1.3 The Board will designate one of the Non-Executive Directors as 

Senior Independent Director.  

The Board will designate one of the Executive Directors as Chief 

Executive Officer and one of the Executive Directors as Chief 

8.1.3 Het Bestuur wijst één van de Niet-Uitvoerende Bestuurders aan als 

Senior Independent Director.  

Het Bestuur wijst één van de Uitvoerende Bestuurders aan als Chief 

Executive Officer en één van de Uitvoerende Bestuurders als Chief 
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Financial Officer. The Board may grant other titles to Directors. Financial Officer. Het Bestuur kan andere titels aan Bestuurders 

toekennen. 

8.1.4 With due observance of these articles of association, the Board will 

adopt Board Rules concerning its organisation, decision-making, 

the duties and organisation of committees and other internal 

matters concerning the Board, the Executive Directors, the Non-

Executive Directors and the committees established by the Board.  

In performing their duties, the Directors shall act in compliance with 

the Board Rules. 

8.1.4 Het Bestuur stelt, met inachtneming van deze statuten, een 

Bestuursreglement vast met betrekking tot haar organisatie, 

besluitvorming, de taken en organisatie van de commissies en 

andere interne aangelegenheden van het Bestuur, de Uitvoerende 

Bestuurders, de Niet-Uitvoerende Bestuurders en de door het 

Bestuur ingestelde commissies. 

De Bestuurders zullen bij de uitvoering van hun taken handelen in 

overeenstemming met het Bestuursreglement. 

8.1.5 The Board may divide its duties and powers among the Directors 

by means of the Board Rules or otherwise in writing with due 

observance of the following provisions: 

(a) Non-Executive Directors may not be deprived of their duty 

to supervise the performance of Directors; 

(b) an Executive Director may not be appointed Senior 

Independent Director or vice-chairperson; 

(c) the power to make nominations for the appointment of a 

Director may not be allocated to Executive Directors; and 

(d) the power to determine the remuneration of an Executive 

Director may not be allocated to one or more Executive 

Directors. 

Subject to the Board's authority, one or more Directors may adopt 

valid resolutions on any business pertaining to his or their duties 

and powers, allocated to him or them pursuant to this article 8.1.5. 

8.1.5 Het Bestuur kan in het Bestuursreglement of anderszins schriftelijk 

de bestuurstaken en bevoegdheden verdelen over de Bestuurders 

met inachtneming van de volgende bepalingen: 

(a) de taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door 

Bestuurders kan niet worden ontnomen aan Niet-

Uitvoerende Bestuurders; 

(b) een Uitvoerende Bestuurder kan niet tot Senior Independent 

Director of vicevoorzitter worden benoemd; 

(c) het recht voordrachten voor de benoeming van een 

Bestuurder te doen kan niet aan Uitvoerende Bestuurders 

worden toebedeeld; en 

(d) het vaststellen van de bezoldiging van een Uitvoerende 

Bestuurder kan niet aan een of meerdere Uitvoerende 

Bestuurders worden toebedeeld. 

Onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur, kunnen een of meer 

Bestuurders rechtsgeldig besluiten nemen omtrent zaken die tot zijn 

respectievelijk hun taak behoren en omtrent bevoegdheden die aan 
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hem respectievelijk hen zijn toegekend met inachtneming van dit 

artikel 8.1.5. 

8.2 Appointment of Directors 8.2 Benoeming van Bestuurders 

8.2.1 The General Meeting appoints the Directors on a binding 

nomination by the Board.  

8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders op bindende 

voordracht van het Bestuur. 

8.2.2 If a Director is to be appointed, the Board shall make a nomination 

and shall state whether a person is nominated for appointment as 

Executive Director or Non-Executive Director and shall state the 

term of office. Executive Directors shall not participate in the 

deliberations and decision-making process of the Board regarding 

a nomination for the appointment of a Director. The binding 

nomination shall be included in the notice of the General Meeting at 

which the appointment shall be considered.  

8.2.2 Als een Bestuurder moet worden benoemd, doet het Bestuur een 

voordracht en vermeldt of een persoon wordt voorgedragen voor 

benoeming tot Uitvoerend Bestuurder of Niet Uitvoerend Bestuurder 

en de termijn van benoeming. Uitvoerende Bestuurders zullen niet 

deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur 

omtrent een voordracht tot de benoeming van een Bestuurder. De 

bindende voordracht zal worden opgenomen in de oproeping van de 

Algemene Vergadering waarin de benoeming zal worden overwogen. 

8.2.3 The General Meeting may cancel the binding nature of a 

nomination for the appointment of a Director by means of a 

resolution adopted by an absolute majority of the votes cast 

representing more than one third of the issued share capital.  

8.2.3 De Algemene Vergadering kan aan een voordracht tot benoeming 

van een Bestuurder het bindend karakter ontnemen bij een besluit 

dat is genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen, welke meerderheid meer dan een derde van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 

8.2.4 If the nomination comprises one candidate for a vacancy to be 

filled, the effect of a resolution on the nomination will be that that 

candidate is appointed, unless the binding nature of the nomination 

is cancelled. 

8.2.4 Als de voordracht één kandidaat voor een te vervullen vacature 

bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat die 

kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht 

wordt ontnomen. 

8.2.5 If the General Meeting cancelled the binding nature of the 

nomination, the Board has the exclusive right to make a new 

binding nomination in accordance with article 8.2.2 or to withdraw 

the vacancy in the Board. If the binding nature of the nomination is 

cancelled twice and the Board has not withdrawn the vacancy 

8.2.5 Als het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen door de 

Algemene Vergadering, heeft het Bestuur het exclusieve recht een 

nieuwe bindende voordracht te doen in overeenstemming met artikel 

8.2.2 of de vacature in het Bestuur in te trekken. Als voor de tweede 

maal het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen en het 
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within four weeks after the General Meeting cancelled the binding 

nature of a nomination for the second time, then the Shareholders 

will be free to put the appointment of a Director on the agenda, with 

due observance of article 9.3.3. 

Bestuur niet binnen vier weken nadat de Algemene Vergadering het 

bindend karakter voor de tweede keer aan de voordracht heeft 

ontnomen de vacature in heeft getrokken, dan staat het de 

Aandeelhouders vrij met inachtneming van artikel 9.3.3 de 

benoeming van een Bestuurder te agenderen. 

8.2.6 A Director shall be appointed for a term lapsing ultimately at the 

end of the annual General Meeting held in the fourth year after the 

year of his appointment or re-appointment, unless specified 

otherwise in the nomination for his appointment or re-appointment. 

A Director may be re-appointed with due observance of this article 

8.2.6.  

In deviation from this article 8.2.6, the Founder may be unlimitedly 

appointed and re-appointed as a Director for an indefinite period of 

time. 

The Board may draw up a retirement schedule for the Non-

Executive Directors.  

8.2.6 Een Bestuurder wordt voor een periode benoemd die uiterlijk afloopt 

aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden 

wordt in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming of 

herbenoeming, tenzij hiervan is afgeweken bij het besluit tot 

benoeming of herbenoeming. Een Bestuurder kan worden 

herbenoemd in overeenstemming met dit artikel 8.2.6. 

In afwijking van dit artikel 8.2.6 kan de Oprichter onbeperkt worden 

benoemd en herbenoemd als Bestuurder voor onbepaalde tijd. 

Het Bestuur kan een schema van aftreden opstellen voor de Niet-

Uitvoerende Bestuurders. 

8.3 Suspension and dismissal of Directors 8.3 Schorsing en ontslag van Bestuurders 

8.3.1 The General Meeting may suspend or dismiss a Director. Unless 

proposed by the Board, the General Meeting may only resolve to 

suspend or dismiss a Director with a majority with at least two-

thirds of the votes cast, representing more than half of the issued 

share capital.  

8.3.1 De Algemene Vergadering kan een Bestuurder schorsen of ontslaan. 

Tenzij op voorstel van het Bestuur, kan de Algemene Vergadering 

een besluit tot schorsing of ontslag van een Bestuurder alleen 

nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 

8.3.2 The Board may suspend an Executive Director at any time. A 

suspension by the Board may, at any time, be discontinued by 

either the Board or the General Meeting.  

8.3.2 Het Bestuur kan een Uitvoerende Bestuurder altijd schorsen. Een 

schorsing door het Bestuur kan altijd door het Bestuur of de 

Algemene Vergadering worden opgeheven. 

8.3.3 A suspension may be extended one or more times, but the total 8.3.3 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar de 
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duration of the suspension may not exceed three months. If at the 

end of that period, no decision has been taken on termination of 

the suspension or on dismissal, the suspension shall end.  

totale duur van de schorsing kan niet langer dan drie maanden zijn. 

Als aan het eind van die periode geen beslissing is genomen over de 

beëindiging van de schorsing of een ontslag, zal de schorsing 

eindigen. 

8.4 Directors' inability to act and vacancies 8.4 Belet en ontstentenis van Bestuurders 

8.4.1 If the seat of an Executive Director is vacant or in case an 

Executive Director is unable to act, the remaining Executive 

Director or Executive Directors shall temporarily be entrusted with 

the tasks and duties of that Executive Director. The Board may 

divide the relevant duties of the Executive Director whose position 

is vacant or who is unable to act to one or more Directors with due 

observance of articles 8.1.2 and 8.1.5. In addition, the Board may 

designate a temporary deputy. If all Executive Director positions 

are vacant or all Executive Directors are unable to act, the Non-

Executive Directors shall be entrusted with the tasks and duties of 

the Executive Directors, notwithstanding that the Board may 

provide for a temporary deputy. The person or persons charged 

with the management of the Company pursuant to this article 8.4.1, 

shall serve no longer than (i) the Executive Director for which he 

served as a replacement is unable to act or (ii) the moment at 

which General Meeting subsequently appoints one or more 

persons as Executive Director. 

8.4.1 Als een Uitvoerende Bestuurder ontbreekt of verhinderd is, zal de 

overblijvende Uitvoerende Bestuurder of zullen de overblijvende 

Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn met de taken en 

bevoegdheden van die Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur kan de 

taken van de betreffende Uitvoerende Bestuurder die ontbreekt of 

verhinderd is verdelen over één of meer Bestuurders, met 

inachtneming van artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het Bestuur kan 

daarnaast een tijdelijke vervanger aanwijzen. Als alle Uitvoerende 

Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, zullen de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders tijdelijk belast zijn met de taken en bevoegdheden van 

de Uitvoerende Bestuurders, onverminderd de bevoegdheid van het 

Bestuur om een tijdelijke vervanger aan te wijzen. De persoon of 

personen die met het bestuur van de Vennootschap is of zijn belast 

als vermeld in dit artikel 8.4.1, blijven niet langer in functie dan (i) tot 

het tijdstip dat de Uitvoerend Bestuurder voor wie hij als 

plaatsvervanger optrad verhinderd is of (ii) tot het moment waarop 

de Algemene Vergadering één of meer personen tot Uitvoerend 

Bestuurder benoemt. 

8.4.2 If the seat of a Non-Executive Director is vacant or in case a Non-

Executive Director is unable to act, the remaining Non-Executive 

Director or Non-Executive Directors shall temporarily be entrusted 

with the tasks and duties of that Non-Executive Director. The Board 

8.4.2 Als een Niet-Uitvoerend Bestuurder ontbreekt of verhinderd is, zal de 

overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurder of zullen de overblijvende 

Niet-Uitvoerende Bestuurders tijdelijk belast zijn met de taken en 

bevoegdheden van die Niet-Uitvoerende Bestuurder. Het Bestuur 
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may divide the relevant duties of the Non-Executive Director whose 

position is vacant or who is unable to act, to one or more Non-

Executive Directors with due observance of articles 8.1.2 and 8.1.5. 

In addition, the Board may designate a temporary deputy. 

If all Non-Executive Director positions are vacant or all Non-

Executive Directors are unable to act, the person that most recently 

served as Senior Independent Director and/or a person or persons 

designated by that person shall be temporarily entrusted with the 

tasks and duties of the Non-Executive Directors. If the person that 

most recently served as Senior Independent Director and/or a 

person or persons designated by that person is unable or unwilling 

to be temporarily entrusted with the tasks and duties of the Non-

Executive Directors, the General Meeting shall be authorised to 

temporarily entrust the tasks and duties of the Non-Executive 

Directors to one or more persons. If all Non-Executive Director 

positions are vacant, that person shall as soon as possible take the 

necessary measures to make definitive arrangements. The person 

or persons charged with the tasks and duties of the Non-Executive 

Directors pursuant to this article 8.4.2 shall serve no longer than (i) 

the Non-Executive Director(s) for which he served as a 

replacement is unable to act or (ii) until the moment at which 

General Meeting subsequently appoints one or more persons as 

Non-Executive Director.  

kan de taken van de betreffende Niet-Uitvoerende Bestuurder die 

ontbreekt of verhinderd is verdelen over één of meer Bestuurders, 

met inachtneming van artikelen 8.1.2 en 8.1.5. Het Bestuur kan 

daarnaast een tijdelijke vervanger aanwijzen.  

Als alle Niet-Uitvoerende Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, 

zal de persoon die het meest recent de functie van Senior 

Independent Director heeft vervuld en/of een persoon of personen 

die door die persoon is of zijn aangewezen tijdelijk belast zijn met de 

taken en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders. Als 

de persoon die het meest recent de functie van Senior Independent 

Director heeft vervuld of de personen die door die persoon zijn 

aangewezen niet in staat of bereid is om tijdelijk met de taken en 

bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders te worden 

belast, is de Algemene Vergadering bevoegd de taken en 

bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders tijdelijk aan één 

of meer personen op te dragen. Als alle Niet-Uitvoerende 

Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, neemt die persoon zo 

spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve 

voorziening te treffen. De persoon of personen die belast is of zijn 

met de taken en bevoegdheden van de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders als vermeld in dit artikel 8.4.2, blijft of blijven niet langer 

in functie dan (i) het tijdstip dat de Niet-Uitvoerende Bestuurder(s) 

voor wie hij als plaatsvervanger optrad verhinderd is of (ii) tot het 

moment waarop de Algemene Vergadering één of meer personen tot 

Niet-Uitvoerend Bestuurder benoemt.  

8.4.3 If the Senior Independent Director is absent or unable to act, 

another Non-Executive Director designated by the Board may be 

8.4.3 Als de Senior Independent Director ontbreekt of verhinderd is, kan 

een andere Niet-Uitvoerende Bestuurder aangewezen door het 
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entrusted with the duties of the Senior Independent Director. Bestuur de taken van de Senior Independent Director vervullen. 

8.4.4 A Director shall in any event be considered to be unable to act 

within the meaning of articles 8.4.1, 8.4.2 and 8.4.3:  

(a) during the Director’s suspension;  

(b) during a period when the Company cannot contact the 

Director (including as a result of illness) and such period of 

time lasted longer than five consecutive days or a different 

amount of time as determined by the Board due to specific 

circumstances; or 

(c) during the period of time in which the Director has informed 

the Board that the Director will be temporarily unable to 

perform his duties due to personal circumstances.  

8.4.4 Een Bestuurder wordt in elk geval geacht te zijn verhinderd in de zin 

van de artikelen 8.4.1, 8.4.2 en 8.4.3: 

(a) tijdens de schorsing van de Bestuurder; 

(b) tijdens een periode waarin de Vennootschap geen contact 

met de Bestuurder kan leggen (waaronder in het geval van 

ziekte) en die periode langer duurde dan vijf opeenvolgende 

dagen of een door het Bestuur bepaalde, vanwege 

specifieke omstandigheden, afwijkende periode; of 

(c) tijdens een periode waarin de Bestuurder het Bestuur heeft 

geïnformeerd dat de Bestuurder om persoonlijke redenen 

tijdelijk niet in staat is zijn taken te verrichten. 

8.5 Remuneration  8.5 Bezoldiging 

8.5.1 The Company has a policy in respect of the remuneration of the 

Executive Directors and the Non-Executive Directors. This 

combined policy is, or these policies are, proposed by the Board for 

adoption by the General Meeting. The General Meeting adopts the 

policy by an absolute majority of the votes cast. 

8.5.1 De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging 

van de Uitvoerende Bestuurders en de Niet-Uitvoerende 

Bestuurders. Het beleid, al dan niet gecombineerd voor Uitvoerende 

Bestuurders en Niet-Uitvoerende Bestuurders, wordt op voorstel van 

het Bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering bij een 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

8.5.2 Without prejudice to section 2:135a(4) BW, the remuneration and 

other terms of service for the Executive Directors is determined by 

the Board with due observance of the remuneration policy adopted 

by the General Meeting. The Executive Directors shall not 

participate in the deliberations and decision-making process of the 

Board in determining the remuneration and other terms of service 

for the Executive Directors. 

8.5.2 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW wordt de bezoldiging en de 

andere voorwaarden van de overeenkomst van opdracht van de 

Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door het Bestuur met 

inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. De Uitvoerende Bestuurders nemen niet deel 

aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur omtrent het 

vaststellen van de bezoldiging en de overige voorwaarden van de 

Uitvoerende Bestuurders. 
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8.5.3 Without prejudice to section 2:135a(4) BW, the remuneration of the 

Non-Executive Directors is determined by the General Meeting with 

due observance of the remuneration policy adopted by the General 

Meeting. 

8.5.3 Onverminderd artikel 2:135a(4) BW, wordt de bezoldiging van de 

Niet-Uitvoerende Bestuurders vastgesteld door de Algemene 

Vergadering met inachtneming van het door de Algemene 

Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. 

8.5.4 The Board shall submit a proposal for arrangements in the form of 

Shares or rights to subscribe for Shares to the General Meeting for 

its approval. The proposal shall in any event state the permitted 

number of Shares or rights to subscribe for Shares to be allocated 

to the Board, as well as the applicable criteria for granting or 

amending such rights. If the General Meeting’s approval is lacking, 

the Board’s authority to represent the Company will not be affected.  

8.5.4 Het Bestuur legt een voorstel ten aanzien van regelingen in de vorm 

van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen ter 

goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel 

moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het 

nemen van Aandelen aan het Bestuur mogen worden toegekend en 

welke criteria gelden voor toekenning of wijziging van dergelijke 

rechten. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene 

Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het 

Bestuur niet aan. 

8.6 Internal organisation and adoption of resolutions 8.6 Interne organisatie en besluitvorming 

8.6.1 Each Director has one vote. Blank votes, invalid votes and 

abstentions from voting shall count as votes not cast. In a tied vote, 

the proposal is rejected, except in case that (i) the Founder is a 

Director, (ii) he is not considered unable to act in accordance with 

article 8.4.1 or 8.4.2 and (iii) is entitled to vote on the proposal 

concerned, in such case, the Founder as a Director has a casting 

vote in a tied vote. 

8.6.1 Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen, ongeldige 

stemmen en stemonthoudingen worden aangemerkt als niet 

uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, 

behalve in het geval dat (i) de Oprichter een Bestuurder is, (ii) hij niet 

geacht wordt verhinderd te zijn als bedoeld in artikel 8.4.1 of 8.4.2 en 

(iii) hij stemgerechtigd is ten aanzien van het betreffende voorstel, in 

dat geval heeft de Oprichter als Bestuurder een doorslaggevende 

stem bij een staking van stemmen. 

8.6.2 A Director may only be represented at a meeting of the Board by 

another Director who is entitled to vote and has been authorised in 

writing. 

8.6.2 Een Bestuurder kan zich in een vergadering alleen laten 

vertegenwoordigen door een andere schriftelijk gevolmachtigde 

stemgerechtigde Bestuurder. 

8.6.3 The Board may determine that resolutions require the consenting 

vote of a majority of the Non-Executive Directors entitled to vote. 

8.6.3 Het Bestuur kan bepalen dat besluiten de goedkeurende stem van 

een meerderheid van de stemgerechtigde Niet-Uitvoerende 



 

 21 

Such resolutions must be clearly specified and laid down in writing.  Bestuurders vereist. Die besluiten moeten duidelijk worden 

gespecificeerd en schriftelijk worden vastgesteld. 

8.6.4 If a Director has a direct or indirect personal conflict of interest with 

the Company and its business, he may not participate in the 

Board's deliberations and decision-making on that matter. 

8.6.4 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming van het Bestuur met betrekking tot een onderwerp als 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

8.6.5 If no resolution of the Board can be adopted as a result of article 

8.6.4 being applicable to all Directors entitled to vote, the resolution 

may nevertheless be adopted by the Board and article 8.6.4 does 

not apply.  

8.6.5 Als geen besluit van het Bestuur kan worden genomen doordat 

artikel 8.6.4 van toepassing is op alle stemgerechtigde Bestuurders, 

kan het besluit toch worden genomen door het Bestuur. Artikel 8.6.4 

is dan niet van toepassing. 

8.6.6 The approval of the General Meeting is required for resolutions of 

the Board regarding an important change in the identity or 

character of the Company or its business, including in any event: 

(a) the transfer of the business enterprise, or practically the 

entire business enterprise, to a third party;  

(b) concluding or cancelling a long-lasting cooperation of the 

Company or a Subsidiary with another legal person or 

company or as a fully liable general partner in a 

partnership, provided that the cooperation or cancellation is 

of material significance to the Company; and 

(c) acquiring or disposing of a participating interest in the 

share capital of a company with a value of at least one-

third of the Company's assets, as shown in the 

consolidated balance sheet with explanatory notes 

according to the last adopted Annual Accounts, by the 

Company or a Subsidiary. 

8.6.6 De goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor 

besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van 

de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de 

onderneming, waaronder in ieder geval: 

(a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele 

onderneming aan een derde; 

(b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van 

de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een 

andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig 

aansprakelijke vennoot in een personenvennootschap, als 

deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis 

is voor de Vennootschap; en 

(c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal 

van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde 

van de activa van de Vennootschap, zoals blijkt uit de 

geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst 
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The absence of approval of the General Meeting will not affect the 

authority of the Board or its Executive Directors to represent the 

Company. 

vastgestelde Jaarrekening, door de Vennootschap of een 

Dochtermaatschappij. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering 

tast de bevoegdheid van het Bestuur of haar Uitvoerende 

Bestuurders om de Vennootschap te vertegenwoordigen niet aan.  

8.6.7 A written confirmation of one or more resolutions adopted by the 

Board in a meeting, which is signed by the chairperson of the 

relevant meeting is deemed to be evidence of those resolutions. 

8.6.7 Als bewijs van een of meer besluiten door het Bestuur in vergadering 

genomen, geldt een door de voorzitter van die vergadering 

ondertekende schriftelijke bevestiging. 

8.7 Representation 8.7 Vertegenwoordiging 

8.7.1 The Board as well as each Executive Director acting individually 

may represent the Company. 

8.7.1 Het Bestuur alsmede iedere Uitvoerende Bestuurder afzonderlijk kan 

de Vennootschap vertegenwoordigen. 

8.7.2 The Company may grant a power of attorney to one or more 

persons who may or may not be employed by the Company or a 

Group Company or grant a continuing power of representation in 

any other way. 

8.7.2 De Vennootschap kan aan één of meer personen, al dan niet in 

dienst van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij, een 

procuratie of op een andere wijze doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

8.8 Indemnity 8.8 Vrijwaring 

8.8.1 Unless Dutch law provides otherwise, current and former Directors 

and such other current or former officers of the Company or its 

Group Companies as designated by the Board, are indemnified, 

held harmless and reimbursed by the Company for: 

(a) the reasonable costs of conducting a defence against 

claims resulting from an act or omission in performing their 

duties or in performing other duties the Company has 

asked them to fulfil;  

(b) any costs, financial losses, damages, compensation or 

financial penalties they owe in connection with an act or 

omission as referred to in article 8.8.1(a); 

8.8.1 Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden 

huidige en voormalige Bestuurders en andere huidige of voormalige 

functionarissen van de Vennootschap of haar Groepsmaatschappijen 

zoals aangewezen door het Bestuur gevrijwaard van, schadeloos 

gesteld en worden aan hen vergoed door de Vennootschap: 

(a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen 

aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de 

uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij 

op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben 

vervuld; 

(b) eventuele kosten, financiële verliezen, schade, 
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(c) any amounts they owe under settlements they have 

reasonably entered into in connection with an act or 

omission as referred to in article 8.8.1(a); 

(d) the reasonable costs of other proceedings in which they 

are involved as a current or former Director, except for 

proceedings in which they are primarily asserting their own 

claims; and 

(e) tax damage due to reimbursements in accordance with this 

article 8.8.1. 

schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn in 

verband met een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 

8.8.1(a); 

(c) bedragen die zij verschuldigd zijn uit schikkingen die zij in 

redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of 

nalaten als bedoeld in artikel 8.8.1(a); 

(d) de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures 

waarin zij als (voormalig) Bestuurder zijn betrokken, behalve 

procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering 

geldend maken; en 

(e) belastingschade vanwege vergoedingen in 

overeenstemming met dit artikel 8.8.1. 

8.8.2 An indemnified person is not entitled to the indemnification and 

reimbursement as referred to in article 8.8.1 insofar as: 

(a) it has been established in a final and non-appealable 

decision of the competent court or, in the event of 

arbitration, of an arbitrator, that the act or omission of the 

indemnified person can be described as deliberate 

(opzettelijk), wilfully reckless (bewust roekeloos) or 

seriously culpable (ernstig verwijtbaar). In that case, the 

indemnified person must immediately repay the sums 

advanced or reimbursed by the Company, unless Dutch 

law provides otherwise or this would, in the given 

circumstances, be unacceptable according to standards of 

reasonableness and fairness;  

(b) the costs, financial losses, damages, compensation or 

financial penalties owed by the indemnified person are 

8.8.2 Een gevrijwaard persoon heeft geen aanspraak op de in artikel 8.8.1 

bedoelde vrijwaring en vergoeding voor zover: 

(a) door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door 

een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het 

handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kan 

worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of 

ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde 

persoon de door de Vennootschap voorgeschoten of 

vergoede bedragen meteen terugbetalen, tenzij uit de 

Nederlandse wet anders voortvloeit of dat in de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;  

(b) de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen 

of boetes verschuldigd door de gevrijwaarde persoon zijn 

gedekt door een verzekeringspolis en de verzekeraar deze 
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covered by an insurance policy and the insurer has paid 

out these costs, financial losses, damages, compensation 

or financial penalties; or 

(c) the indemnified person failed to notify the Company in 

writing as soon as reasonably possible of the costs, 

financial losses, damages, compensation or financial 

penalties or of the circumstances that could lead to the 

incurrence thereof. 

kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of 

boetes heeft uitbetaald; of 

(c) de gevrijwaarde persoon de Vennootschap niet zo spoedig 

als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld 

van de kosten, financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes of van de omstandigheid die 

tot het oplopen daarvan kan leiden. 

8.8.3 The Company shall reimburse costs, financial losses, damages, 

compensation or financial penalties immediately on receipt of an 

invoice or another document showing the costs, financial losses, 

damages, compensation or financial penalties incurred by the 

indemnified person, on the condition that the indemnified person 

has undertaken in writing to repay these costs and reimbursements 

if and to the extent that a repayment obligation as referred to in 

article 8.8.2 arises. The Company may request adequate security 

for this repayment obligation. 

8.8.3 De Vennootschap vergoedt kosten, financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes direct na ontvangst van een factuur 

of ander document waaruit de kosten, financiële verliezen, schade, 

schadevergoedingen of boetes van de gevrijwaarde persoon blijken, 

als en voor zover de gevrijwaarde persoon schriftelijk heeft 

toegezegd dat hij deze kosten en vergoedingen zal terugbetalen als 

en voor zover een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 

8.8.2 zich voordoet. De Vennootschap kan adequate zekerheid 

vragen voor deze terugbetalingsverplichting. 

8.8.4 The indemnified person shall comply with the Company’s 

instructions regarding the defence strategy and coordinate the 

defence strategy with the Company beforehand to the extent this 

relates to a third party claim. The indemnified person requires the 

Company’s prior written consent for: (i) acknowledging personal 

liability, (ii) deciding not to put up a defence and (iii) entering into a 

settlement. 

8.8.4 De gevrijwaarde persoon zal de instructies van de Vennootschap 

volgen met betrekking tot de wijze van verdediging op en stemt de 

wijze van verdediging van tevoren met de Vennootschap af voor 

zover dit betrekking heeft op een vordering van een derde. De 

gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke 

aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer en (iii) het aangaan van 

een schikking. 

8.8.5 The Company shall take out liability insurance for the benefit of the 

indemnified persons.  

8.8.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de gevrijwaarde personen 

verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. 
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8.8.6 The Board may stipulate additional terms, conditions and 

restrictions in relation to the indemnification referred to in this 

article 8.8, by agreement or otherwise. 

8.8.6 Het Bestuur mag, al dan niet bij overeenkomst, aanvullende 

voorwaarden, bepalingen en beperkingen stellen met betrekking tot 

de in dit artikel 8.8 bedoelde vrijwaring. 

8.8.7 This article 8.8 may be amended without the consent of the 

indemnified persons, but the indemnity granted in this article 8.8 

will remain in force for claims for the reimbursement of costs and 

other payments as referred to in this article 8.8 that resulted from 

an act or omission by the indemnified person in the period when 

the indemnity was in effect. 

8.8.7 Dit artikel 8.8 kan worden gewijzigd zonder de instemming van de 

gevrijwaarde personen, maar de in dit artikel 8.8 verleende vrijwaring 

blijft gelden voor de in dit artikel 8.8 genoemde aanspraken op 

vergoeding voor kosten en andere betalingen als die zijn ontstaan uit 

een handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon in de periode 

waarin de vrijwaring van kracht was. 

9 GENERAL MEETING 9 ALGEMENE VERGADERING 

9.1 Powers of the General Meeting 9.1 Bevoegdheden van de Algemene Vergadering 

9.1.1 Within the limits set by the law and these articles of association, 

the General Meeting has all the powers that have not been 

conferred upon the Board or others. 

9.1.1 Alle bevoegdheden, die niet aan het Bestuur of aan anderen zijn 

toegekend, behoren aan de Algemene Vergadering, binnen de door 

de wet en deze statuten gestelde grenzen. 

9.1.2 The Board shall provide the General Meeting with all desired 

information, unless this would be contrary to an overriding interest 

of the Company.  

9.1.2 Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde 

informatie, tenzij dit in strijd zou zijn met een zwaarder wegend 

belang van de Vennootschap. 

9.2 Convening the General Meeting 9.2 Oproeping van de Algemene Vergadering 

9.2.1 General Meetings are convened by the Board. 9.2.1 Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. 

9.2.2 Each year, the Board shall convene at least one General Meeting 

within six months after the end of the Company's financial year.  

9.2.2 Het Bestuur roept jaarlijks ten minste één Algemene Vergadering 

bijeen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de 

Vennootschap. 

9.2.3 One or more Persons with Meeting Rights individually or jointly 

representing at least the percentage of the issued share capital as 

required by law, may request the Board in writing to convene a 

General Meeting. The request must clearly state the items to be 

discussed. If the Board fails to take the measures necessary to 

9.2.3 Eén of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten 

minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen 

als wettelijk vereist, kunnen schriftelijk onder nauwkeurige opgave 

van de onderwerpen, het Bestuur verzoeken een Algemene 

Vergadering bijeen te roepen. Als het Bestuur niet de nodige 
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allow the General Meeting to be held within the statutory term after 

the request, the requesting person or persons may, upon their 

application, be authorised by a court in preliminary relief 

proceedings to convene a General Meeting.  

Requests as referred to in this article 9.2.3 may be submitted 

electronically. The Board may attach conditions to requests as 

referred to in the preceding sentence, which conditions shall then 

be published on the Company’s website. 

maatregelen heeft getroffen opdat de Algemene Vergadering binnen 

de wettelijke termijn na het verzoek gehouden kan worden, kunnen 

de verzoekende Vergadergerechtigde(n) op zijn/hun verzoek door de 

voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot 

bijeenroeping van een Algemene Vergadering.  

Verzoeken zoals bedoeld in dit artikel 9.2.3 kunnen langs 

elektronische weg ingediend worden. Het Bestuur kan voorwaarden 

verbinden aan verzoeken zoals bedoeld in de vorige zin, welke 

voorwaarden dan op de website van de Vennootschap worden 

geplaatst.  

9.2.4 Persons with Meeting Rights are convened to a General Meeting 

with due observance of a notice period of at least such number of 

days prior to the day of the General Meeting as required by law and 

in accordance with the law and the regulations of any stock 

exchange where Shares are quoted on the official list.  

9.2.4 Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot een Algemene 

Vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van ten 

minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de 

Algemene Vergadering zoals de wet vereist en in overeenstemming 

met de wet en de regelgeving van elke beurs waar de Aandelen zijn 

genoteerd. 

9.2.5 The notice convening a General Meeting is issued by an 

announcement, which is published electronically which is directly 

and permanently available until the time of the General Meeting.  

9.2.5 De oproeping van een Algemene Vergadering vindt plaats door een 

aankondiging, die langs elektronische weg openbaar is gemaakt en 

die tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent 

toegankelijk is. 

9.2.6 The Board may decide that the notice to a Person with Meeting 

Rights who agrees to an electronic notification, is replaced by a 

legible and reproducible message sent by electronic mail to the 

address indicated by him to the Company for such purpose. 

9.2.6 Het Bestuur kan bepalen dat de oproeping van een 

Vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische 

oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden 

leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die 

Vergadergerechtigde daartoe aan de Vennootschap heeft 

opgegeven. 

9.3 Location and agenda of the General Meeting  9.3 Plaats en oproeping van de Algemene Vergadering 
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9.3.1 General Meetings are to be held in the municipality where the 

Company has its seat or in Utrecht, the municipality of 

Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Rotterdam, Eelde or 

Eindhoven. 

9.3.1 De Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden in de 

gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of in Utrecht, de 

gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), Rotterdam, 

Eelde of Eindhoven. 

9.3.2 The Board determines the agenda of the General Meeting.  9.3.2 Het Bestuur bepaalt de agenda van de Algemene Vergadering. 

9.3.3 Items requested to be discussed by one or more Persons with 

Meeting Rights in writing, individually or jointly representing at least 

the percentage of the issued share capital as required by law, shall 

be included in the notice convening the General Meeting or 

announced in the same manner if the Company has received the 

substantiated request by no later than on the day prescribed by 

law. Requests as referred to in the previous sentence may be 

submitted electronically. The Board may attach conditions to 

requests as referred to in the preceding sentence, which conditions 

will then be published on the Company’s website. 

9.3.3 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door 

één of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten 

minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen 

als wettelijk vereist, wordt opgenomen in de oproeping van de 

Algemene Vergadering of op dezelfde wijze aangekondigd als de 

Vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de 

wettelijk voorgeschreven dag heeft ontvangen. Verzoeken zoals 

bedoeld in de vorige zin mogen langs elektronische weg worden 

ingediend. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan verzoeken 

als bedoeld in de vorige zin, welke voorwaarden dan op de website 

van de Vennootschap worden geplaatst. 

9.4 Attending the General Meeting 9.4 Bijwonen van de Algemene Vergadering 

9.4.1 In respect of a specific General Meeting, Persons with Meeting 

Rights or Persons with Voting Rights are: 

(a) Persons with Meeting Rights and Persons with Voting 

Rights who, on the Record Date for such specific General 

Meeting, have those rights; and 

(b) have been entered as such into a register designated by 

the Board for this purpose,  

regardless of who is entitled to the Shares at the time of the 

relevant General Meeting. 

9.4.1 Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering zijn 

Vergadergerechtigden of Stemgerechtigden de personen die: 

(a) Vergadergerechtigden en Stemgerechtigden die op de 

Registratiedatum van de desbetreffende Algemene 

Vergadering die rechten hebben; en 

(b) als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door het 

Bestuur aangewezen register, 

ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende Algemene Vergadering 

rechthebbende op de Aandelen is. 

9.4.2 To exercise the rights referred to in article 9.4.1, the Persons with 9.4.2 Om de in artikel 9.4.1 bedoelde rechten uit te oefenen moeten de 
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Meeting Rights must inform the Company in writing of their 

intention to do so no later than on the day set out in the notice 

convening the General Meeting, and in the manner set out in that 

notice. 

Vergadergerechtigden de Vennootschap schriftelijk in kennis stellen 

van hun voornemen dit te doen uiterlijk op de dag en op de wijze als 

vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering.  

9.4.3 Directors are entitled to attend General Meetings in person or by 

electronic means of communication, and have an advisory vote at 

General Meetings in that capacity. 

9.4.3 Bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen in persoon of 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel bij te wonen, 

en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een 

raadgevende stem. 

9.4.4 The Board may decide that each Person with Meeting Rights may 

take direct note of the proceedings of the meeting by means of 

electronic means of communication. 

9.4.4 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door 

middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks 

kennis kan nemen van de Algemene Vergadering. 

9.4.5 The chairperson of the General Meeting decides on all matters 

relating to admission to the General Meeting. The chairperson of 

the General Meeting may admit third parties to the General 

Meeting. 

9.4.5 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent alle 

onderwerpen die samenhangen met toegang tot de Algemene 

Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering mag 

derden tot de Algemene Vergadering toelaten. 

9.4.6 The Board may decide that a person, before being admitted to a 

General Meeting, must identify himself by means of a valid 

passport or other means of identification and/or should be 

submitted to such security arrangements as the Company may 

consider to be appropriate under the given circumstances.  

9.4.6 Het Bestuur kan bepalen dat een persoon zich, alvorens tot de 

Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient te identificeren 

door middel van een geldig paspoort of ander identificatiemiddel 

en/of dient te worden onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen 

die de Vennootschap in de gegeven omstandigheden passend acht. 

9.4.7 In the event that Meeting Rights are or the right to vote in a 

General Meeting is to be exercised by a proxy authorised in writing, 

the proxy must have been received by the Company no later than 

the date determined by the Board as referred to in article 9.4.2. The 

requirement that a proxy must be in writing is satisfied when the 

power of attorney is recorded electronically. 

9.4.7 Wanneer Vergaderrechten of het stemrecht voor een Algemene 

Vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde worden 

uitgeoefend, moet de volmacht uiterlijk op de ingevolge artikel 9.4.2 

door het Bestuur bepaalde datum door de Vennootschap zijn 

ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste van de volmacht is 

voldaan wanneer de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

9.5 Attending the General Meeting by electronic means 9.5 Deelname aan de Algemene Vergadering langs elektronische 
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weg 

9.5.1 The Board may resolve that each Person with Meeting Rights, may 

attend, address and, if such Person with Meeting Rights is also a 

Person with Voting Rights, to vote at the General Meeting in person 

or by a proxy authorised in writing, by electronic means of 

communication. To that end, such Person with Meeting Rights must 

be identifiable, must be directly able to take note of the General 

Meeting and, if such Person with Meeting Rights is also a Person 

with Voting Rights, must be able to exercise his voting rights by 

way of the electronic means of communication. It is not a 

requirement that the Person with Meeting Rights can take part in 

the deliberations.  

9.5.1 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde, in 

persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering kan 

deelnemen, daarin het woord kan voeren en, als de 

Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, het stemrecht kan 

uitoefenen. Hiervoor is vereist dat de Vergadergerechtigde via het 

elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, 

rechtstreeks kan kennisnemen van de Algemene Vergadering en, als 

de Vergadergerechtigde ook Stemgerechtigd is, het stemrecht kan 

uitoefenen. Het is hiervoor niet vereist dat de Vergadergerechtigde 

kan deelnemen aan de beraadslaging. 

9.5.2 The Board may set conditions for the use of the electronic means 

of communication, provided that these conditions are reasonable 

and necessary to be able to identify the Person with Meeting Rights 

and for the reliability and safety of the communication. These 

conditions are announced in the notice convening the meeting and 

are published on the Company's website. 

9.5.2 Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het 

elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en 

noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en 

de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze 

voorwaarden worden bij de oproeping van de vergadering bekend 

gemaakt en op de website van de Vennootschap geplaatst. 

9.6 Order of business at the General Meeting  9.6 Vergaderorde van de Algemene Vergadering 

9.6.1 The Senior Independent Director chairs the General Meeting. The 

Senior Independent Director may charge another person with 

chairing the General Meeting even if the Senior Independent 

Director is present at the General Meeting. If the Senior 

Independent Director is absent and has not charged another 

person with chairing the General Meeting instead, the Directors 

present will appoint one of the Non-Executive Directors present at 

the General Meeting as chairperson of the General Meeting. In the 

9.6.1 De Senior Independent Director zit de Algemene Vergadering voor. 

De Senior Independent Director kan, ook als hij zelf aanwezig is, een 

ander met de leiding van de Algemene Vergadering belasten. Als de 

Senior Independent Director afwezig is en geen ander met de leiding 

van de Algemene Vergadering belast heeft, benoemen de aanwezige 

Bestuurders één van de aanwezige Niet-Uitvoerende Bestuurders tot 

voorzitter van de Algemene Vergadering. Als er geen Niet-

Uitvoerende Bestuurders aanwezig zijn, wordt de Algemene 
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absence of all Non-Executive Directors, the General Meeting is 

chaired by the Executive Director with the title Chief Executive 

Officer or, in his absence, another Executive Director appointed by 

the Directors present. The chairperson of the General Meeting 

appoints the secretary of the General Meeting. 

Vergadering voorgezeten door de Uitvoerende Bestuurder met de 

titel Chief Executive Officer, of bij diens afwezigheid, door een 

Uitvoerende Bestuurder die daartoe door de aanwezige Bestuurders 

is aangewezen. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de 

secretaris van de Algemene Vergadering aan. 

9.6.2 The chairperson of the General Meeting determines the order of 

business at the meeting, with due observance of the agenda, and 

he has the power to limit the time allowed for addressing the 

meeting or to take other measures to ensure an orderly meeting. 

All issues relating to the proceedings at or relating to the General 

Meeting are decided by the chairperson of the General Meeting. 

The chairperson of the General Meeting may determine that the 

participants of the General Meeting must comply with health and 

safety measures.  

9.6.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering stelt de vergaderorde 

vast, met inachtneming van de agenda, en is bevoegd de spreektijd 

te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk 

verloop van de vergadering te waarborgen. Alle kwesties die verband 

houden met de gang van zaken in of rondom de Algemene 

Vergadering worden beslist door de voorzitter van de Algemene 

Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering kan 

bepalen dat deelnemers aan de Algemene Vergadering 

gezondheids- of veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen.  

9.6.3 The chairperson of the General Meeting determines the manner of 

voting. The opinion of the chairperson of the General Meeting on 

the outcome of a vote at the General Meeting is decisive. The 

same shall apply to the contents of any resolution past.  

9.6.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van 

stemming. Het oordeel van de voorzitter van de Algemene 

Vergadering omtrent de uitkomst van een stemming in de Algemene 

Vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk 

besluit dat wordt aangenomen. 

9.6.4 The chairperson of the General Meeting decides on all disputes 

relating to the voting that are not provided for by law or these 

articles of association. 

9.6.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over alle 

geschillen met betrekking tot de stemmingen waarvoor bij de wet of 

deze statuten niet is voorzien. 

9.6.5 The General Meeting will be conducted in the English language. 

The General Meeting may be conducted in a language other than 

the English language if so determined by the chairperson of the 

General Meeting. 

9.6.5 De Algemene Vergadering wordt gevoerd in de Engelse taal. De 

Algemene Vergadering kan in een andere taal dan de Engelse taal 

worden gevoerd als de voorzitter van de Algemene Vergadering dat 

bepaalt. 

9.7 Adoption of resolutions 9.7 Besluitvorming 
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9.7.1 The General Meeting adopts resolutions by an absolute majority of 

the votes cast, regardless of which part of the issued share capital 

such votes represent, unless the law or these articles of 

association provide otherwise. For resolutions to be adopted by an 

increased majority of the votes cast representing a certain part of 

the issued share capital pursuant to the law or these articles of 

association, no second General Meeting as referred to in section 

2:120(3) BW can be convened. 

9.7.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten met een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter 

vergadering vertegenwoordigde aandelenkapitaal, tenzij de wet of 

deze statuten anders bepalen. Voor besluiten die worden genomen 

met een verhoogde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die 

een bepaald deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen op 

grond van de wet of deze statuten, kan geen tweede Algemene 

Vergadering als bedoeld in artikel 2:120(3) BW worden 

bijeengeroepen. 

9.7.2 Each Share confers the right to cast one vote at the General 

Meeting. Blank votes, abstentions and invalid votes are regarded 

as votes that have not been cast.  

No vote may be cast at the General Meeting on a Share held by the 

Company or any of its Subsidiaries. Usufructuaries or pledgees of 

Shares belonging to the Company or any of its Subsidiaries are not 

excluded from voting if the right of usufruct or the right of pledge 

was created before such Share was held by the Company or any of 

its Subsidiaries and the voting rights were granted to the 

usufructuary or the pledgee when that right of usufruct or right of 

pledge was created. The Company or a Subsidiary may not cast a 

vote in respect of a Share on which it holds a right of usufruct or a 

right of pledge. 

9.7.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de 

Algemene Vergadering. Blanco stemmen, onthoudingen en 

ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.  

Op een Aandeel dat gehouden wordt door de Vennootschap of enige 

Dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen 

stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers of pandhouders van 

Aandelen die aan de Vennootschap of een van haar 

Dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht 

uitgesloten als het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd 

voordat het betreffende Aandeel werd gehouden door de 

Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen en het 

stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of het 

pandrecht aan de vruchtgebruiker of pandhouder is toegekend. De 

Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem 

uitbrengen op een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of 

pandrecht heeft.  

9.7.3 For the purpose of determining how many Shareholders may vote 

and are present or represented, or how much of the capital is 

9.7.3 Bij de vaststelling van hoeveel Aandeelhouders aan de stemming 

kunnen deelnemen en aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of 
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present or represented, no account shall be taken of Shares in 

respect whereof the law stipulates that no votes can be cast for 

them. 

hoeveel van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt 

geen rekening gehouden met Aandelen ten aanzien waarvan de wet 

bepaalt dat daarop geen stemmen kunnen worden uitgebracht. 

9.8 Voting prior to the General Meeting 9.8 Stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

9.8.1 The Board may determine that votes cast prior to the General 

Meeting by electronic means or by letter are considered to be 

equivalent to votes cast at the time of the meeting. The Board 

determines the period during which such votes can be cast. This 

period cannot start prior to the Record Date.  

9.8.1 Het Bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de 

Algemene Vergadering langs elektronische weg of per brief zijn 

uitgebracht worden gelijkgesteld aan stemmen die in de vergadering 

zijn uitgebracht. Het Bestuur bepaalt de periode waarin deze 

stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze periode kan niet 

aanvangen vóór de Registratiedatum.  

9.8.2 If article 9.8.1 is applied by the Board, the notice convening the 

General Meeting will state how Persons with Voting Rights may 

cast their vote prior to the General Meeting. 

9.8.2 Als door het Bestuur toepassing is gegeven aan artikel 9.8.1, wordt 

in de oproeping van de Algemene Vergadering vermeld op welke 

wijze Stemgerechtigden voorafgaand aan de Algemene Vergadering 

hun stem kunnen uitbrengen. 

9.9 Minutes of the General Meeting 9.9 Notulen van de Algemene Vergadering 

9.9.1 Unless a notarial record is drawn up of the General Meeting, 

minutes of the General Meeting shall be drawn up by the secretary 

of the General Meeting. The minutes shall be adopted and signed 

by the chairperson and the secretary of the General Meeting. 

9.9.1 Tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal 

wordt opgemaakt, worden notulen van de Algemene Vergadering 

opgemaakt door de secretaris van de Algemene Vergadering. De 

notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris van de Algemene Vergadering. 

9.9.2 A written statement signed by the chairperson of the General 

Meeting confirming that the General Meeting has adopted a 

particular resolution shall serve as proof of that resolution towards 

third parties. 

9.9.2 Een door de voorzitter van de Algemene Vergadering ondertekende 

schriftelijke verklaring dat de Algemene Vergadering een bepaald 

besluit heeft genomen, geldt als bewijs van dat besluit tegenover 

derden. 

10 FINANCIAL YEAR, ANNUAL REPORTING AND AUDITOR 10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT 

10.1 Financial year and annual reporting 10.1 Boekjaar en jaarstukken 

10.1.1 The Company's financial year coincides with the calendar year. 10.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. 
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10.1.2 Annually, within the term determined by the law, the Board shall 

prepare the Annual Accounts. The auditor's statement as referred 

to in article 10.2.3, will be added to the Annual Accounts as will the 

Management Report and the additional information referred to in 

section 2:392(1) BW to the extent that this information is required.  

10.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt het 

Bestuur de Jaarrekening op. De accountantsverklaring als bedoeld in 

artikel 10.2.3, wordt toegevoegd aan de Jaarrekening, evenals het 

Bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 

2:392(1) BW, voor zover deze informatie is vereist. 

10.1.3 All Directors sign the Annual Accounts. If a signature is missing, 

this must be stated and explained.  

10.1.3 Alle Bestuurders ondertekenen de Jaarrekening. Ontbreekt de 

ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgave van reden melding gemaakt. 

10.1.4 The Company ensures that the prepared Annual Accounts, the 

Management Report and the additional information referred to in 

article 10.1.2 are present at the Company’s address from the day 

of convening the General Meeting at which they will be discussed 

until the conclusion of such General Meeting. Persons with Meeting 

Rights may inspect the documents there and receive free copies of 

the documents.  

10.1.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het 

Bestuursverslag en de in artikel 10.1.2 bedoelde overige gegevens 

vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarop 

zij worden behandeld tot de sluiting van die Algemene Vergadering 

op het adres van de Vennootschap aanwezig zijn. 

Vergadergerechtigden kunnen de stukken daar inzien en daarvan 

kosteloos afschriften verkrijgen. 

10.1.5 The Annual Accounts are adopted by the General Meeting. 10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. 

10.1.6 In the General Meeting where adoption of the Annual Accounts is 

discussed, a proposal to grant discharge to the Directors for the 

performance of their duties shall be put on the agenda as a 

separate item. 

10.1.6 In de Algemene Vergadering waarin de vaststelling van de 

Jaarrekening wordt besproken, wordt een voorstel tot verlening van 

decharge aan de Bestuurders voor de door hen vervulde taken als 

afzonderlijk agendapunt op de agenda geplaatst. 

10.2 Auditor 10.2 Accountant 

10.2.1 The General Meeting shall instruct an auditor as referred to in 

section 2:393 BW to audit the Annual Accounts drawn up by the 

Board in accordance with subparagraph 3 of that section. The 

instruction may be given to an organisation of chartered 

accountants working together. If the General Meeting fails to issue 

the instructions to the auditor, the Board is authorised to do so. 

10.2.1 De Algemene Vergadering verleent een accountant als bedoeld in 

artikel 2:393 BW de opdracht om de door het Bestuur opgemaakte 

Jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat 

artikel. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin 

registeraccountants samenwerken. Verleent de Algemene 

Vergadering geen opdracht aan de accountant, dan is het Bestuur 



 

 34 

Executive Directors may not participate in the deliberations and 

decision-making on an instruction to an external auditor to audit the 

Annual Accounts in case the General Meeting has not given those 

instructions. 

gemachtigd dit te doen. Uitvoerende Bestuurders nemen niet deel 

aan de beraadslaging en besluitvorming over het verlenen van een 

opdracht aan een externe accountant om de Jaarrekening te 

onderzoeken indien de Algemene Vergadering die opdracht niet 

heeft verleend.  

10.2.2 The instructions issued to the auditor may be revoked by the 

General Meeting and if the Board has issued the instructions, the 

Board. The instructions may only be revoked for valid reasons and 

in accordance with section 2:393(2) BW. 

10.2.2 De Algemene Vergadering, en het Bestuur indien het Bestuur de 

opdracht heeft verleend, kan de aan de accountant verleende 

opdracht intrekken. De opdracht kan alleen om gegronde redenen en 

met inachtneming van artikel 2:393(2) BW worden ingetrokken. 

10.2.3 The auditor shall report on the audit to the Board and set out the 

results of the audit in an auditor's statement on whether the Annual 

Accounts present a true and fair view. The auditor may attend and 

address the General Meeting at which the adoption of the Annual 

Accounts is discussed. 

10.2.3 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het 

Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring 

over de getrouwheid van de Jaarrekening. De accountant heeft 

toegang tot de Algemene Vergadering waarin de Jaarrekening wordt 

vastgesteld en kan daarin het woord voeren. 

10.2.4 The Board may issue instructions, other than the instructions 

referred to in articles 10.2.1 and 10.2.2, to the auditor referred to in 

this article 10.2 or to another auditor at the Company’s expense. 

10.2.4 Het Bestuur kan instructies, anders dan de opdracht als bedoeld in 

de artikelen 10.2.1 en 10.2.2, aan de accountant als bedoeld in dit 

artikel 10.2 verlenen of aan een andere accountant op kosten van de 

Vennootschap. 

11 PROFIT, LOSS AND DISTRIBUTIONS 11 WINST, VERLIES EN UITKERINGEN 

11.1 Profit and loss  11.1 Winst en verlies 

11.1.1 Distribution of dividends pursuant to this article 11.1 will take place 

after the adoption of the Annual Accounts which show that the 

distribution is allowed.  

11.1.1 De uitkering van dividend ingevolge dit artikel 11.1 vindt plaats na 

vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij is geoorloofd.  

11.1.2 Without prejudice to article 11.2, the Board may resolve to reserve 

the profits or part of the profits, shown in the Annual Accounts, as 

adopted.  

11.1.2 Onverminderd artikel 11.2, kan het Bestuur besluiten de winst of een 

deel daarvan, als weergegeven in de vastgestelde Jaarrekening, te 

reserveren. 

11.1.3 The profits remaining after application of article 11.1.2, shall be at 11.1.3 De winst die resteert na toepassing van artikel 11.1.2 staat ter 
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the disposal of the General Meeting. The Board shall make a 

proposal for that purpose.  

beschikking van de Algemene Vergadering. Het Bestuur zal een 

voorstel daarvoor opstellen. 

11.1.4 The Board shall determine, how a shortfall that is determined by 

the adoption of the Annual Accounts, will be accounted for. A loss 

may be set off against the reserves to be maintained by law only to 

the extent permitted by law. 

11.1.4 Het Bestuur bepaalt hoe een tekort dat bij de vaststelling van de 

Jaarrekening is vastgesteld, zal worden verantwoord. Een tekort mag 

slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 

worden gebracht voor zover de wet dat toestaat. 

11.1.5 The Company may make distributions on Shares only to the extent 

that the Company's equity exceeds the sum of the paid and called-

up part of the capital and the reserves which must be maintained 

by law or these articles of association. 

11.1.5 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen op Aandelen voor 

zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte 

en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves 

die op grond van de wet of deze statuten moeten worden 

aangehouden. 

11.1.6 The persons entitled to a distribution on Shares shall be the 

relevant Shareholders, usufructuaries and pledgees, as the case 

may be, on a date to be determined by the Board for that purpose. 

This date may not be prior to the date on which the distribution was 

announced.  

11.1.6 De personen die gerechtigd zijn tot een uitkering op Aandelen zijn de 

Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders op een door het 

Bestuur met dat doel te bepalen datum. Deze datum kan niet eerder 

liggen dan de datum waarop de uitkering is aangekondigd. 

11.1.7 Notwithstanding article 11.1.8, all Shares share equally in all 

distributions. 

11.1.7 Onverminderd artikel 11.1.8 delen alle Aandelen gelijkelijk in alle 

uitkeringen. 

11.1.8 When determining the allocation of an amount to be distributed, the 

Shares held by the Company in its capital are not taken into 

account, unless those Shares are encumbered with a right of 

usufruct or a right of pledge. 

11.1.8 Er mogen geen dividenden worden uitgekeerd op Aandelen die 

worden gehouden door de Vennootschap, tenzij de desbetreffende 

Aandelen zijn bezwaard met een recht van vruchtgebruik of 

pandrecht. 

11.1.9 The Board may resolve that a distribution on Shares may be made 

available for payment in cash or partly in cash, in the form of 

Shares or in a form other than in cash, or resolve that Shareholders 

shall have the option to receive a distribution as a cash payment 

and/or as a payment in Shares, out of the profits or at the expense 

11.1.9 Het Bestuur kan besluiten dat een uitkering op de Aandelen zal 

plaatsvinden in geld of gedeeltelijk in geld, in de vorm van Aandelen 

of op een andere manier dan in geld, of besluiten dat 

Aandeelhouders de optie zullen hebben om een uitkering te 

ontvangen in geld en/of als een betaling in de vorm van Aandelen, 
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of reserves, provided that to the extent a distribution is made in the 

form of Shares the Board is authorised by the General Meeting 

pursuant to article 3.2.1. The Board determines the conditions 

under which such choice may be made. 

If a distribution is made in cash, the Board will determine the 

currency in which the distribution will be made available for 

payment.  

The Board may determine the method in which a currency 

conversion in respect of dividends or other distributions, if any, is 

made.  

If a distribution is made in a form other than in cash, the Board will 

determine which value the Company will allocate to such 

distribution for accounting purposes. 

uit de winst en/of ten laste van de reserves, mits bij een uitkering in 

de vorm van Aandelen het Bestuur daartoe door de Algemene 

Vergadering overeenkomstig artikel 3.2.1 is aangewezen. Het 

Bestuur bepaalt onder welke voorwaarden een dergelijke keuze kan 

worden gemaakt. Indien een uitkering in geld wordt gedaan, bepaalt 

het Bestuur in welke valuta dit wordt gedaan. Het Bestuur kan de 

methode bepalen waarmee de valutaconversie met betrekking tot de 

dividenden of andere eventuele uitkeringen gedaan zal worden. 

Indien een uitkering in een andere vorm dan in geld gedaan wordt, 

zal het Bestuur voor boekhoudkundige doeleinden bepalen welke 

waarde de Vennootschap toekent aan een dergelijke uitkering. 

11.1.10 Subject to the other provisions of this article 11, the Board may 

resolve to make dividend or other distributions on Shares to be 

charged to one or several Distributable Reserves. 

11.1.10 Onverminderd de andere bepalingen van dit artikel 11, kan het 

Bestuur besluiten dat dividenduitkeringen of andere uitkeringen op 

Aandelen ten laste van een of meerdere Uitkeerbare Reserves 

komen. 

11.2 Interim distributions 11.2 Tussentijdse winstuitkeringen 

11.2.1 The Board may resolve to make interim distributions on Shares if 

an interim statement of assets and liabilities meeting the 

requirements laid down in section 2:105(4) BW, shows that the 

requirement of article 11.1.5 has been met. Interim distributions 

may be made in cash, in kind or in the form of Shares. 

11.2.1 Het Bestuur kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen op de 

Aandelen als uit een tussentijdse vermogensopstelling die voldoet 

aan de in artikel 2:105(4) BW gestelde eisen, blijkt dat aan het 

vereiste van artikel 11.1.5 is voldaan. Tussentijdse uitkeringen 

kunnen plaatsvinden in geld, in natura of in de vorm van Aandelen. 

11.2.2 Interim distributions may be made out of the profit of the current 

financial year or out of a Distributable Reserve. 

11.2.2 Tussentijdse uitkeringen kunnen worden gedaan ten laste van de 

winst van het huidig boekjaar of ten laste van een Uitkeerbare 

Reserve. 

11.3 Notices and payments 11.3 Aankondigingen en betalingen 
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11.3.1 The Board in accordance with the regulations of the stock 

exchange must immediately publish any proposal for a dividend or 

other distribution on Shares where the Shares are officially listed at 

the Company's request. The notification must specify the date 

when and the manner in which the dividend or other distribution will 

be payable or - in case of a proposal for a dividend or other 

distribution - is expected to be made payable. 

11.3.1 Voorstellen voor uitkering van dividend op Aandelen en besluiten tot 

uitkering van tussentijds dividend op Aandelen dienen onmiddellijk 

door het Bestuur te worden bekendgemaakt overeenkomstig de 

regels van de beurs waaraan de Aandelen op verzoek van de 

Vennootschap officieel genoteerd staan. In de aankondiging wordt 

de datum en de wijze van betaalbaarstelling van het dividend of 

andere uitkering vermeld, of - in geval van een voorstel tot uitkering 

van dividend of andere uitkering - de verwachte datum en wijze van 

betaalbaarstelling. 

11.3.2 The Board determines as of which date dividends or other 

distributions will be payable. 

11.3.2 Het Bestuur stelt vast vanaf welke datum de dividenden of andere 

uitkeringen betaalbaar worden gesteld. 

11.3.3 Dividends or other distributions that have not been claimed upon 

the expiry of five years and one day after the date when they 

became payable will be forfeited to the Company and will be 

carried to the reserves. 

11.3.3 Dividenden of andere uitkeringen waarover vijf jaren en één dag na 

de dag dat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan 

de Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd. 

11.3.4 For all dividends and other distributions in respect of the Shares 

included in the Statutory Giro System, the Company is discharged 

from all obligations towards the relevant persons entitled to such 

dividends or other distributions as referred to in article 11.1.6 by 

placing those dividends or other distributions at the disposal of, or 

in accordance with, the regulations of, Euroclear Netherlands or the 

Intermediary as the case may be. 

11.3.4 Voor alle dividenden en andere uitkeringen met betrekking tot 

Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, is de 

Vennootschap ontslagen van alle verplichtingen tegenover de 

Aandeelhouders die recht hebben op de dividenden of andere 

uitkeringen als bedoeld in artikel 11.1.6 door deze dividenden of 

andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig 

de regelingen van, respectievelijk Euroclear Nederland of de 

Intermediair, zoals van toepassing. 

12 SPECIAL RESOLUTIONS AND LIQUIDATION  12 BIJZONDERE BESLUITEN EN VEREFFENING 

12.1 Amendment to the articles of association, legal merger, legal 

demerger, and dissolution 

12.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische 

splitsing en ontbinding 

12.1.1 The General Meeting may, on a proposal of the Board, resolve on a 12.1.1 Onverminderd de artikelen 2:331 BW en 2:334ff BW, kan de 
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legal merger, a legal demerger, an amendment to these articles of 

association, and dissolution without prejudice to sections 2:331 BW 

and 2:334ff BW. Whenever a proposal is made to the General 

Meeting to amend the articles of association, this must be stated in 

the notice convening the General Meeting and a copy of the 

proposal, stating the proposed amendment verbatim, must be 

made available for inspection by every Person with Meeting Rights 

at the Company’s office from the day of the convocation of the 

respective General Meeting until the end of such General Meeting. 

Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur besluiten tot een 

juridische fusie, een juridische splitsing, statutenwijziging en 

ontbinding. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot 

wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dit in de oproeping 

voor de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet een 

afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk 

is opgenomen, ter inzage voor iedere Vergadergerechtigde op het 

kantoor van de Vennootschap worden gelegd vanaf de dag van de 

oproeping tot de betreffende Algemene Vergadering tot het eind van 

die Algemene Vergadering. 

12.2 Liquidation  12.2 Vereffening 

12.2.1 If the Company is dissolved and its assets must be liquidated, the 

Executive Directors will become the liquidators, unless the General 

Meeting resolves otherwise. The Non-Executive Directors 

supervise the liquidators. 

12.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet 

worden vereffend, worden de Uitvoerende Bestuurders vereffenaars, 

tenzij de Algemene Vergadering anders besluit. De Niet-Uitvoerende 

Bestuurders houden toezicht op de vereffenaars. 

12.2.2 The liquidation takes place in accordance with the statutory 

provisions. During the liquidation period, these articles of 

association will remain in full force as far as possible. 

12.2.2 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke 

bepalingen. Tijdens de vereffeningsperiode blijven deze statuten 

voor zover mogelijk van kracht. 

12.2.3 The balance of the Company's assets after all liabilities have been 

paid will be distributed on the Shares, in accordance with section 

2:23b BW, to the Shareholders in proportion to the aggregate 

nominal amount of the Shares held by each of them. 

12.2.3 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de 

Vennootschap is overgebleven, wordt overeenkomstig artikel 2:23b 

BW, uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het 

gezamenlijke bedrag van ieder van hen.  

12.2.4 After the Company has ceased to exist, its books, records and 

other data carriers must remain in the custody of the person 

designated for that purpose by the liquidators or, if there are no 

liquidators, by the Board, for a period of seven years. 

12.2.4 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven 

jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars, of bij 

ontbreken van vereffenaars door het Bestuur, is aangewezen. 

 



Annex C 

Draft deed of incorporation of CTP Germany B.V., including the 

articles of association 

Concept akte van oprichting van CTP Germany B.V., inclusief de 

statuten 

Definition of terms 

Article 1 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 

In these articles of association, the following terms have the following 

meanings: 

In de statuten wordt onder de volgende definities het volgende verstaan: 

a. annual accounts: the balance sheet and the profit and loss account,

plus the explanatory notes thereto;

a. algemene vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de

aandeelhouders;

b. depositary receipts: depositary receipts for shares in the

company’s capital;

b. certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de

vennootschap;

c. general meeting: the corporate body of the company formed by the

shareholders;

c. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening alsmede de

toelichting daarop;

d. written/in writing: in the form of any message transmitted and

received in writing via any normal means of communication,

including fax or e-mail;

d. schriftelijk: elk via gangbare communicatiemiddelen, hieronder mede

begrepen doch niet beperkt tot telefax of e-mail, overgebracht en op

schrift ontvangen bericht;

e. holder of a meeting right: the person who, pursuant to the law or

these articles of association, holds a meeting right;

e. vergadergerechtigde: de persoon aan wie op grond van de wet of

deze statuten vergaderrecht toekomt;

f. meeting right: the right to attend and address the general meeting,

either in person or by written proxy and the other rights designated

by law to holders of depositary receipts of shares to which a meeting

right is attached.

f. vergaderrecht: het recht om in persoon, of bij schriftelijk

gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het

woord te voeren en de overige rechten die de wet toekent aan houders

van certificaten van aandelen waaraan een vergaderrecht is

verbonden.

Name and corporate seat 

Article 2 

Naam en zetel 

Artikel 2 

1
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1. The company’s name is CTP Germany B.V. 1. De vennootschap draagt de naam CTP Germany B.V. 

2. The company has its corporate seat in Amsterdam. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. 

Objects 

Article 3 

Doel 

Artikel 3 

The objects of the company are: Het doel van de vennootschap is: 

a.  the acquisition, holding, management within the framework of letting, 

demise and leasing, including necessary ancillary real estate-related 

activities, as well as the sales of, ownership of use in rem to real 

property and rights equivalent to real property as well as comparable 

rights under the laws of countries other than the Netherlands and 

Germany, with the exception of transactions requiring special permits 

under the German Trade, Commerce and Industry Regulation Act or 

other statutory provisions or requiring approval under special 

statutory requirements; 

a. het verwerven, in bezit hebben, beheer in het kader van verhuur, 

verpachten en leasen, met inbegrip van de noodzakelijke aanverwante 

activiteiten op het gebied van onroerend goed, alsmede de verkoop 

van, zakelijke rechten op het gebruik van onroerende goederen en met 

onroerende goederen gelijkgestelde rechten alsmede vergelijkbare 

rechten volgens het recht van andere landen dan Nederland en 

Duitsland, met uitzondering van transacties waarvoor bijzondere 

vergunningen overeenkomstig de Duitse handels- en industriewet of 

andere wettelijke bepalingen vereist zijn of waarvoor goedkeuring 

overeenkomstig bijzondere wettelijke voorschriften vereist is; 

b. the acquisition, holding, management within the framework of letting, 

demise and leasing, including necessary ancillary real estate-related 

activities, as well as the sales of, ownership of use in rem to objects 

necessary for their management, as well as bank deposits, money 

market instruments, receivables and liabilities arising from the use or 

sale of the real estate and rights equivalent to real estate, as well as 

comparable rights under the laws of countries other than the 

Netherlands and Germany, or which are held, entered into or created 

for the purpose of securing the value of, managing or changing the 

portfolio of such real estate; and 

b. het verwerven, in bezit hebben, beheer in het kader van verhuur, 

verpachten en leasen, met inbegrip van de noodzakelijke aanverwante 

activiteiten op het gebied van onroerend goed, alsmede de verkoop 

van, zakelijke rechten op het gebruik van de voor hun beheer 

noodzakelijke goederen, alsmede bankdeposito's, 

geldmarktinstrumenten, vorderingen en schulden die voortvloeien uit 

het gebruik of de verkoop van de onroerende goederen en met 

onroerende goederen gelijk te stellen rechten, alsmede vergelijkbare 

rechten het recht van andere landen dan Nederland en Duitsland, of 

die worden gehouden, aangegaan of in het leven geroepen met het 

oog op het veiligstellen van de waarde van, het beheer van of de 

wijziging in de portefeuille van deze onroerende goederen; en 
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c. the acquisition, holding, operation, management and disposal of 

companies and participations in companies of any legal form, as well 

as the assumption of management for other companies in the event 

of the acquisition of a participation, 

c. het verwerven, in bezit hebben, exploiteren, beheren en overdragen 

van vennootschappen en deelnemingen in vennootschappen ongeacht 

hun rechtsvorm, alsmede het overnemen van het beheer van andere 

vennootschappen in geval van het verwerven van een deelneming, 

and finally all activities which in the broadest sense relate to or promote the 

objects. 

en ten slotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk 

kan zijn voor het doel.  

Shares and depositary receipts 

Article 4 

Aandelen en certificaten 

Artikel 4 

1. The shares have a nominal value of one euro (EUR 1) each. 1. De aandelen hebben een nominale waarde van een euro (EUR 1,--) 

elk. 

2. All shares are registered and are numbered consecutively from 

1 onwards. No share certificates shall be issued. Attached to each 

share is a meeting right and a right to share in the company’s prof its 

and reserves in accordance with the provisions of these articles of 

association. A voting right is attached to the shares unless such 

voting right is allocated to a usufructuary or pledgee in accordance 

with the provisions of article 11 of these articles of association. 

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

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Aan elk aandeel is 

vergaderrecht verbonden en het recht tot deling in de winst en de 

reserves van de vennootschap overeenkomstig het bepaalde in deze 

statuten. Aan elk aandeel is stemrecht verbonden, tenzij het stemrecht 

op grond van het in artikel 11 van deze statuten bepaalde aan de 

vruchtgebruiker of pandhouder toekomt. 

3. A meeting right is only attached to depositary receipts if the general 

meeting has passed a resolution to this end. 

3. Aan certificaten is slechts vergaderrecht verbonden, indien de 

algemene vergadering hiertoe heeft besloten. 

Shareholders’ register 

Article 5 

Register van aandeelhouders 

Artikel 5 

1. The company’s board of managing directors shall keep a register in 

which the names and addresses of all the shareholders are 

recorded, specifying the date on which they acquired their shares, 

the date of acknowledgment by or service upon the company, the 

type or class of the shares and the amount paid up on each share. 

Should a shareholder be exempt from an obligation, requirement or 

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen 

en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met 

vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, 

de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding 

van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. 

Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire 
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suspension of rights as defined in article 2:192 paragraph 1 Dutch 

Civil Code under the articles of association, that exemption shall be 

noted. The register shall also contain the names and addresses of all 

holders of a usufruct or a right of pledge on shares, specifying the 

date on which they acquired such usufruct or right of pledge, the 

date of acknowledgment by or service upon the company and the 

rights attached to the shares which are vested in them in accordance 

with articles 11 and 28 of these articles of association. The names 

and addresses of the holders of depositary receipts to which a 

meeting right is attached shall be recorded in the register, specifying 

the date on which the meeting right was attached to their depositary 

receipts and the date of acknowledgement by or service upon the 

company. 

verplichting of eis of opschorting van rechten als bedoeld in artikel 

2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. In het register 

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 erkenning of betekening alsmede een vermelding welke 

aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 11 en 

28 van deze statuten toekomen. In het register worden opgenomen de 

namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen 

waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum 

waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de 

datum van erkenning of betekening. 

2. Shareholders and others whose details must be included in the 

shareholders’ register pursuant to paragraph 1 of this article shall 

provide the board of managing directors with the required details in a 

timely fashion. If an electronic address is also provided for inclusion 

in the shareholders’ register, such provision shall be deemed the 

permission of the relevant shareholder or other holder of a meeting 

right to be sent all notifications and announcements, as well as 

convocations to general meetings, by electronic means. 

2. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 van dit 

artikel in het register van aandeelhouders moeten worden opgenomen, 

verschaffen aan het bestuur tijdig de benodigde gegevens. Indien 

tevens een elektronisch adres wordt verstrekt ter opneming in het 

aandeelhoudersregister, zal deze verstrekking worden beschouwd als 

de instemming van de desbetreffende aandeelhouder of andere 

vergadergerechtigde om alle kennisgevingen en mededelingen 

alsmede oproepingen voor een algemene vergadering langs 

elektronische weg toegezonden te krijgen. 

3. The register shall be updated regularly and the grant of each release 

from liability for payments not yet made shall be recorded therein. All 

entries or notes in the register shall be signed by a managing 

director. 

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden en elk verleend ontslag van 

aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen wordt daarin mede 

aangetekend. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register 

dienen te worden ondertekend door een bestuurder. 

4. Further to a request to that effect, the board of managing directors 4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een 
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shall provide each shareholder, usufructuary, pledgee or holder of a 

depositary receipt to which a meeting right is attached with an 

extract from the register relating to its entitlement to its share or 

depositary receipt, free of charge. If a right of usufruct or pledge has 

been created on a share, the extract will specify to whom the rights 

referred to in articles 11 and 28 of these articles of association 

accrue. 

vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat 

waaraan vergaderrecht is verbonden, om niet een uittreksel uit het 

register met betrekking tot zijn recht op zijn aandeel of certificaat. Rust 

op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan 

vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 11 en 28 van deze 

statuten bedoelde rechten toekomen. 

5. The board of managing directors shall make the register available at 

the company’s offices for inspection by the shareholders as well as 

by the usufructuaries or pledgees to whom the rights referred to in 

articles 11 and 28 of these articles of association accrue as well as 

to holders of depositary receipts to which is attached a meeting right. 

The particulars in the register in respect of shares which have not 

been paid up in full shall be available for public inspection and a 

copy or an extract of such particulars shall be provided at no more 

than cost. 

5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter 

inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders 

aan wie de in de artikel 11 en 28 van deze statuten bedoelde rechten 

toekomen en van houders van certificaten waaraan vergaderrecht is 

verbonden. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte 

aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van 

deze gegevens wordt tegen ten hoogste kostprijs verstrekt. 

Issue of shares 

Article 6 

Uitgifte van aandelen 

Artikel 6 

1. The company may issue shares only pursuant to a resolution of the 

general meeting. The general meeting may delegate its powers in 

this respect to another corporate body of the company and may 

revoke such delegation. 

1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit 

van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar 

bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze 

overdracht herroepen. 

2. Paragraph 1 of this article shall apply mutatis mutandis to the 

granting of rights to subscribe for shares but will not apply to the 

issuing of shares to persons exercising a previously obtained right to 

subscribe for shares. 

2. Lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het 

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van 

toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een 

voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 
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Conditions for issuing of shares. Pre-emptive rights 

Article 7 

Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht 

Artikel 7 

1. Any resolution to issue shares shall also specify the issue price and 

any further conditions in connection with the issue. The issuing of 

shares shall require a notarial deed to be executed for that purpose 

before a civil-law notary practicing in the Netherlands, to which those 

involved are party. 

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgiftekoers en de 

verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Voor uitgifte van aandelen 

is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland 

gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.  

2. With due observance of the restrictions stipulated by law, each 

shareholder shall have a pre-emptive right on any further share 

issue, in proportion to the aggregate amount of his shares. 

2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een 

voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van 

zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. 

3. Shareholders shall have a similar pre-emptive right with respect to 

the granting of rights to subscribe for shares. 

3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen 

van rechten tot het nemen van aandelen. 

4. The pre-emptive rights may be limited or suspended for each single 

issue by the corporate body of the company authorized to issue 

shares. 

4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden 

beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. 

Payment on shares 

Article 8 

Storting op aandelen 

Artikel 8 

1. On subscription for a share, payment must be made of its nominal 

value. The company may require that the nominal value or a part 

thereof must first be paid after a certain period of time or after the 

company has requested such payment. 

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag 

worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een 

deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van tijd of 

nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. 

2. Payment on a share must be made in cash unless another form of 

contribution has been agreed. The company’s permission is required 

to pay on shares in a currency other than that in which the nominal 

value of the shares is denominated. 

2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een 

andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere 

geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen 

luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. 

Acquisition of shares by the company in its own capital 

Article 9 

Verkrijging van eigen aandelen 

Artikel 9 
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1. The board of managing directors shall take decisions regarding the 

company’s acquisition of shares in its own capital. 

1. Het bestuur beslist over verkrijging van eigen aandelen door de 

vennootschap. 

2. Any acquisition by the company of shares in its own capital that are 

not fully paid up shall be null and void. 

2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in 

haar kapitaal is nietig. 

3. Unless it acquires such shares free of charge, the company may not 

acquire fully paid-up shares in its own capital if the amount of its 

equity, less the acquisition price, is less than the reserves that the 

company must maintain by law or pursuant to these articles of 

association or if the board of managing directors knows or could 

reasonably be expected to foresee that the acquisition would make 

the company unable to continue paying any of its due and payable 

debts. 

3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen 

aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de 

verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of 

deze statuten moeten worden aangehouden, of indien het bestuur 

weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de 

verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar 

opeisbare schulden. 

4. If, after making such an acquisition for consideration, the company is 

unable to continue paying its due and payable debts, the managing 

directors shall, subject to the provisions of law, be jointly and 

severally liable to the company for the shortfall created by the 

acquisition. A party disposing of shares who knows or could 

reasonably be expected to foresee that the acquisition would make 

the company unable to continue paying any of its due and payable 

debts shall be liable to the company for payment of the shortfall 

created by the acquisition of that party’s shares, with said liabi lity not 

to exceed the acquisition price of the shares it disposed to the 

company and with due observance of the provisions of law. 

4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet 

kan voortgaan met de betaling van haar opeisbare schulden, zijn de 

bestuurders met inachtneming van het bepaalde in de wet, jegens de 

vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de 

verkrijging is ontstaan. De vervreemder van de aandelen die wist of 

redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de 

verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar 

opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot 

vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is 

ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem 

vervreemde aandelen, met inachtneming van het bepaalde in de wet. 

5. The provisions in the preceding paragraphs shall not apply to shares 

acquired by the company by operation of law. 

5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder 

algemene titel verkrijgt. 

6. Any acquisition of shares at the expense of the reserves referred to 

in paragraph 3 of this article shall be null and void. The managing 

6. Verkrijging van aandelen ten laste van de in lid 3 van dit artikel 

bedoelde reserves is nietig. De bestuurders zijn hoofdelijk 
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directors shall be jointly and severally liable to a good faith seller of 

shares who incurs a loss as a result of a sale being declared null and 

void. 

aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de 

nietigheid schade lijdt. 

7. The term ‘shares’ as used in this article shall be taken to include 

depositary receipts. 

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

Capital reduction 

Article 10 

Kapitaalvermindering 

Artikel 10 

The general meeting may resolve to reduce the issued capital of the 

company, either by a cancellation of shares or by a reduction of the 

nominal value of the shares by means of an amendment of the articles of 

association. The provisions of article 2:208, as well as article 2:216 

paragraphs 2 up to and including 4 Dutch Civil Code shall apply 

accordingly to a resolution to reduce the issued capital with repayment. 

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste 

kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij 

statutenwijziging te verminderen. Op een besluit tot vermindering van het 

kapitaal met terugbetaling zijn de bepalingen van artikel 2:208 alsmede de 

leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van 

overeenkomstige toepassing. 

Transfer of shares and depositary receipts. Restricted rights 

Article 11 

Levering van aandelen en certificaten. Beperkte rechten 

Artikel 11 

1. The transfer of shares and the transfer – including the creation – of 

any restricted rights attached to shares shall require a notarial deed 

to be executed for that purpose before a civil-law notary practicing in 

the Netherlands, to which those involved are party. 

1. Voor de levering van een aandeel of de levering – daaronder 

begrepen de vestiging – van een beperkt recht op een aandeel, is 

vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland 

gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.  

2. The transfer in accordance with paragraph 1 of this article will also 

be binding on the company by operation of law. Unless the company 

is a party to the legal act, the rights attached to shares cannot be 

exercised until the company either acknowledges the legal act or the 

notarial deed has been served upon the company in accordance with 

the relevant statutory provisions. 

2. De levering overeenkomstig lid 1 van dit artikel, 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 de 

vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de notariële akte 

aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet 

bepaalde. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article shall apply 3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstig 
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mutatis mutandis to the transfer of depositary receipts to which a 

meeting right is attached, on the understanding that the deed 

referred to in paragraph 1 of this article may also be a privately 

executed deed. 

toepassing op de levering van certificaten waaraan vergaderrechten 

zijn verbonden, met dien verstande dat de in lid 1 bedoelde akte ook 

een onderhandse akte kan zijn. 

4. A shareholder may create a usufruct or right of pledge on one or 

more of his shares. 

4. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een recht 

van vruchtgebruik of een pandrecht vestigen. 

5. The voting right attaching to shares encumbered with a right of 

pledge or usufruct shall be vested in the shareholder. 

5. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het 

vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. 

6. Contrary to paragraph 5 of this article, the voting right is vested in 

the usufructuary or pledgee if this was stipulated on the 

establishment of the right to usufruct or pledge or if this is agreed 

afterwards in writing between the shareholder and the usufructuary 

or pledgee. If the usufructuary or pledgee is a party to whom the 

shares cannot be freely transferred, the voting right will only be 

vested in that party if this was stipulated on the establishment of the 

right to usufruct or pledge or if this is agreed afterwards in writing 

between the shareholder and the usufructuary or pledgee provided 

that both this provision and – in the case of a transfer of the right of 

usufruct or if another party succeeds to the rights of the pledgee – 

the transfer of the voting right is approved by the general meeting. 

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de 

vruchtgebruiker of pandhouder, indien dit bij de vestiging van het 

vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de 

aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen. 

 Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie de 

aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen komt hem het 

stemrecht uitsluitend toe indien dit bij de vestiging van het 

vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de 

aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen, 

mits zowel deze bepaling als – bij overdracht van het vruchtgebruik of 

indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de 

overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene 

vergadering. 

7. Articles 2:196a and 2:196b Dutch Civil Code shall apply mutatis 

mutandis to a written agreement as referred to in paragraph 6 of this 

article. 

7. Op een in lid 6 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst zijn 

artikel 2:196a en artikel 2:196b Burgerlijk Wetboek van 

overeenkomstige toepassing. 

Transferability of shares. Approval 

Article 12 

Overdraagbaarheid van aandelen. Goedkeuring 

Artikel 12 

1.  If and in so far as all issued shares in the company’s capital are held 1.  Indien en zolang alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de 
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by a single private individual or legal entity – regardless of whether 

these are held together with the company itself – the shares shall be 

freely transferable. 

In all other cases, each transfer of shares, in order to be valid, shall 

require the prior approval of the general meeting, unless all 

shareholders have approved the intended transfer in writing. Such 

approval shall be valid for three (3) months only. 

vennootschap, al dan niet tezamen met de vennootschap zelf, worden 

gehouden door één (1) natuurlijke- of rechtspersoon, zijn de aandelen 

vrij overdraagbaar. 

 In alle andere gevallen is voor iedere overdracht van aandelen, wil zij 

geldig zijn, steeds de goedkeuring vereist van de algemene 

vergadering, tenzij alle mede-aandeelhouders schriftelijk hun 

goedkeuring aan de voorgenomen vervreemding hebben gegeven, 

welke goedkeuring slechts voor een periode van drie (3) maanden 

geldig is. 

2. A shareholder who wishes to transfer shares (the “applicant”) will 

notify the board of managing directors of that fact in writing, 

specifying the number of shares to be transferred and the names of 

the party(ies) to which the applicant wishes to transfer. 

2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan (de 

“verzoeker”) geeft daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur, onder 

opgave van het aantal over te dragen aandelen en de persoon of de 

personen aan wie hij wenst over te dragen. 

3. The board of managing directors shall be obliged to call a general 

meeting and arrange for such meeting to be held within four (4) 

weeks of receiving the applicant’s notification referred to in 

paragraph 2 of this article. 

If the board of managing directors fails to convene a general meeting 

within such term, the applicant shall be authorized to convene such 

general meeting within a period of two (2) weeks after the expiry of 

that term. The board of managing directors shall be obliged to 

provide the applicant with all information necessary in this respect. 

The convening notice must contain the contents of the notification 

referred to in paragraph 2 of this article. 

3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en 

te doen houden binnen vier (4) weken na ontvangst van de in het 

vorige lid bedoelde kennisgeving. Indien het bestuur niet binnen de in 

het vorige lid vermelde termijn tot oproeping van een algemene 

vergadering overgaat, is de verzoeker binnen twee (2) weken na het 

verstrijken van die termijn zelf bevoegd een algemene vergadering 

bijeen te roepen. Het bestuur is verplicht de verzoeker daartoe alle 

benodigde gegevens te verschaffen.  

Bij de oproeping wordt de inhoud van de in lid 2 van dit artikel 

bedoelde kennisgeving vermeld. 

4. If the general meeting grants the approval requested, the transfer 

must take place within the following three (3) months. 

4. Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, 

moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben. 

5. The requested approval shall be deemed given if: 5. De gevraagde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien: 
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 a. the general meeting referred to in paragraph 3 of this article 

has not been held within the aforementioned term of four (4) 

weeks or two (2) weeks thereafter; 

 a. niet binnen de in lid 3 van dit artikel vermelde termijn van vier 

(4) weken, respectievelijk twee (2) weken daarna, de aldaar 

bedoelde algemene vergadering is gehouden; 

 b. that general meeting has failed to decide on the request for 

approval; and 

 b. in die algemene vergadering omtrent het verzoek tot 

goedkeuring geen besluit is genomen; en 

 c. the approval is refused and the general meeting fails to 

simultaneously specify to the applicant (an)other party(ies) 

interested in purchasing for cash all shares to which the 

request for approval relates. 

 c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene 

vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker 

opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de 

aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, 

tegen contante betaling te kopen, 

 If the situation under this paragraph a. of this article occurs, approval 

shall be deemed to have been given on the last date on which the 

general meeting should have ultimately been held. 

 in het in dit lid onder a vermelde geval op de dag waarop de algemene 

vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden. 

6. Unless the applicant and the interested party(ies) specified by the 

general meeting and accepted by the applicant make deviating 

arrangements regarding the price or the method of determining the 

price, the purchase price of the shares shall be determined by an 

independent expert to be appointed, at the request of the party with 

the greatest interest, by the Chairman of the Netherlands Institute for 

Register Valuators. 

6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering 

aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of 

de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs 

van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke 

deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door 

de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators. 

7. The applicant shall remain entitled to withdraw his offer, provided 

that it does so within one (1) month of having been informed of the 

interested party(ies) to whom it may transfer all of the shares 

specified in the request for approval and of the price offered for the 

shares. 

7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt 

binnen één (1) 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. 

8. The costs incurred in determining the purchase price shall be borne: 8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: 

 a. by the applicant if it withdraws its offer;  a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; 
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 b. in equal parts by the applicant and the buyer(s) if the shares 

are purchased by the interested party(ies), on the 

understanding that each buyer shall contribute to the costs in 

proportion to the number of shares it has bought; 

 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 

tot het aantal door hem gekochte aandelen; en 

 c. by the company, in all cases not included under a. or b.  c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen. 

9. The company itself may only propose to buy the shares as another 

party as mentioned in paragraph 5(c) of this article if the applicant so 

consents. 

9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker 

gegadigde zijn als bedoeld in lid 5 sub c van dit artikel. 

Board of managing directors 

Article 13 

Bestuur 

Artikel 13 

1. The board of managing directors consists of one (1) or more board 

members, with the actual number being determined by the general 

meeting. Each board member of the company has the title of 

managing director (directeur). 

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te 

stellen aantal van één (1) of meer bestuurders. Iedere bestuurder van 

de vennootschap heeft de titel van directeur. 

2. The managing directors are appointed by the general meeting. 2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 

Suspension and dismissal 

Article 14 

Schorsing en ontslag 

Artikel 14 

1. The general meeting is authorized to suspend or dismiss a managing 

director from office at any time. 

1. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering 

worden geschorst of ontslagen. 

2. Any such suspension may be extended once or more often, but will 

be limited to a total of three (3) months. Such suspension shall 

expire on lapse of this period unless a resolution has been adopted 

either to lift the suspension or to dismiss the managing director prior 

to the end of this period. 

2. Elke schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd doch in 

totaal iet langer duren dan drie (3) maanden. De schorsing eindigt na 

verloop van die tijd, tenzij een besluit is genomen omtrent de opheffing 

van de schorsing of het ontslag van de bestuurder voor het eind van 

voornoemde periode. 

Remuneration 

Article 15 

Bezoldiging 

Artikel 15 

The general meeting determines the remuneration of each managing De bezoldiging van iedere bestuurder wordt vastgesteld door de algemene 
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director. vergadering. 

Managerial duties 

Article 16 

Bestuurstaak 

Artikel 16 

1. Subject to the restrictions set forth in these articles of association 

and with due observance of the law, the board of managing directors 

is charged with the management of the company. 

1. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens deze statuten en met 

inachtneming van het bepaalde in de wet, belast met het besturen van 

de vennootschap. 

2 The board of managing directors may adopt rules and regulations 

governing its decision-making process. 

2. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin regels worden 

gegeven omtrent de wijze van besluitvorming. 

3. The board of managing directors may make a division of duties, 

specifying the individual duties of each managing director. Such 

division of duties shall require the approval of the general meeting. 

3. Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere 

bestuurder in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de 

goedkeuring van de algemene vergadering. 

4. The board of managing directors must conduct itself in accordance 

with the instructions of the general meeting. The board of managing 

directors is obliged to follow these instructions unless the 

instructions are contrary to the best interests of the company and the 

enterprise affiliated with the company. 

4. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de 

algemene vergadering. 

 Het bestuur is gehouden deze aanwijzingen op te volgen, tenzij deze 

in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

Resolutions of the board of managing directors 

Article 17 

Besluitvorming bestuur 

Artikel 17 

1. The board of managing directors adopts resolutions by a simple 

majority of the votes cast. Each managing director has a right to cast 

one (1) vote. In the event the votes are equally divided, the proposal 

is rejected. 

1. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft 

het recht één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen is het 

voorstel verworpen. 

2. A managing director with a direct or indirect personal interest that 

conflicts with the company's interest may not take part in the 

deliberations or decision-making. If there is such a personal conflict 

of interest in respect of all members of the board of managing 

directors, the general meeting adopts the resolution. 

2. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap neemt niet deel 

aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer ten aanzien van 

alle bestuursleden sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, 

neemt de algemene vergadering het besluit. 
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3. The board of managing directors may adopt resolutions outside 

meetings provided that all its members have assented to this method 

of decision-making and have expressed themselves regarding the 

relevant proposal. 

3. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle 

bestuursleden met deze wijze van besluitvorming instemmen en zich 

schriftelijk omtrent het voorstel hebben uitgelaten. 

Representative authority 

Article 18 

Vertegenwoordiging 

Artikel 18 

1. The board of managing directors represents the company. The 

authority to represent the company is also vested in each managing 

director acting solely. 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de 

vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan iedere 

bestuurder zelfstandig handelend. 

2. The board of managing directors may appoint officers with a general 

or special power of attorney. Each officer will represent the company 

within the scope of his authority. The officers’ titles are determined 

by the board of managing directors. 

2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen 

vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de 

begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door 

het bestuur bepaald. 

Approval of board resolutions 

Article 19 

Goedkeuring bestuursbesluiten 

Artikel 19 

1. The general meeting is authorized to require resolutions by the board 

of managing directors to be subject to its approval. Any such 

resolution must be clearly described and reported to the board of 

managing directors in writing. 

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan 

haar goedkeuring te onderwerpen. Dergelijke besluiten dienen 

duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te 

worden meegedeeld. 

2. The absence of approval as defined in this article shall not affect the 

representative authority of the board of managing directors or of the 

managing directors. 

2. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders 

niet aan. 

3.  The board of managing directors is authorized to perform the legal 

acts as referred to in article 2:204 Dutch Civil Code without the 

approval of the general meeting. 

3. Het bestuur kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van 

het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring 

van de algemene vergadering. 
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Absence. Inability to act 

Article 20 

Ontstentenis of belet 

Artikel 20 

If one or more managing director(s) is/are absent or unable to perform 

his/their duties, the remaining managing director or managing directors 

shall be temporarily charged with the management of the company. In the 

event of the absence or inability to act of all the managing directors or the 

sole managing director, a person appointed for that purpose by the general 

meeting shall be temporarily charged with the management of the 

company. 

In geval van ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuurders zijn de 

andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van 

de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle 

bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de 

algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de 

vennootschap belast. 

Financial year. Annual accounts 

Article 21 

Boekjaar. Jaarrekening 

Artikel 21 

1. The company’s financial year corresponds with the calendar year.  1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

2. The board of managing directors is required to draw up the annual 

accounts within five (5) months of the end of the company’s financial 

year, unless this period has been extended by a maximum of five (5) 

months by the general meeting on account of special circumstances. 

2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, 

behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) 

maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere 

omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt. 

3. The annual accounts must be signed by the managing directors; if 

one or more of their signatures is missing, this shall be stated giving 

the reason therefor. 

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de 

ondertekening van één (1) of meer bestuurders, dan wordt daarvan 

onder opgave van reden melding gemaakt. 

4. The general meeting adopts the annual accounts. 4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. 

5. A resolution to adopt the annual accounts shall not at the same time 

grant discharge to a managing director. The general meeting may 

resolve to grant one or more managing directors full or partial 

discharge. 

5. Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tevens tot 

kwijting aan een bestuurder. De algemene vergadering kan besluiten 

tot gehele of gedeeltelijke kwijting aan een of meer bestuurders. 

6. Signing of the annual accounts by the board of managing directors 

does not constitute an adoption by the general meeting, not even 

when each shareholder is also a managing director. 

6. Ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders geldt niet 

tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien 

alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn. 
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7. If so required by law, the company shall instruct a qualified auditor to 

examine its accounts and records. The general meeting is authorized 

to appoint the auditor. If the general meeting fails to appoint the 

auditor, the board of managing directors is authorized to do so. The 

appointment of the auditor may be withdrawn for good reasons with 

due observance of article 2:393 paragraph 2 Dutch Civil Code. 

7. De vennootschap zal, indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe 

gekwalificeerde accountant opdracht verlenen tot het onderzoek van 

de boeken. De algemene vergadering is bevoegd de accountant aan 

te wijzen. 

 In het geval de algemene vergadering niet tot aanwijzing overgaat, is 

het bestuur hiertoe bevoegd. De aanwijzing van de accountant kan 

met inachtneming van het in artikel 2:393 lid 2 Burgerlijk Wetboek 

bepaalde worden ingetrokken om gegronde redenen. 

8. The statutory provisions apply to the management report, the 

additional data to be added, the auditor’s report and the publication 

of the management report. 

8.  De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het bestuursverslag, 

de additionele gegevens die moeten worden opgenomen, de 

accountantsverklaring en de openbaarmaking van het 

bestuursverslag. 

Profits 

Article 22 

Winst 

Artikel 22 

1. The general meeting is authorized to allocate the profit determined 

by adopting the annual accounts and to resolve on any distributions, 

to the extent that the company’s equity exceeds the reserves that the 

company must maintain pursuant to the law or these articles of 

association. 

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die 

door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling 

van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de 

reserves die de vennootschap krachtens de wet of de statuten moet 

aanhouden. 

2. A resolution intending a distribution shall not be effected until the 

board of managing directors approves such resolution. The board of 

managing directors shall withhold such approval only if it knows, or 

could reasonably be expected to foresee, that the distribution would 

make the company unable to continue paying any of its due and 

payable debts. 

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het 

bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts 

de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien 

dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met 

het betalen van haar opeisbare schulden. 

3. If, after making such a distribution, the company is unable to 

continue paying its due and payable debts, the managing directors 

3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met de 

betaling van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders, met 
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shall, subject to the provisions of prevailing law, be jointly and 

severally liable to the company for the shortfall created by the 

distribution. A party receiving such distribution who knows or could 

reasonably be expected to foresee that the distribution would make 

the company unable to continue paying any of its due and payable 

debts shall be liable to the company for payment of the shortfall 

created by the distribution, with said liability not to exceed the 

amount of the distribution received by that party and with due 

observance of the provisions of prevailing law. 

inachtneming van het bepaalde in de wet, hoofdelijk verbonden voor 

het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Degene die de uitkering 

ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de 

vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het 

betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap 

gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is 

ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door 

hem ontvangen uitkering met inachtneming van het bepaalde in de 

wet. 

4. In calculating the profit distribution, the shares held by the company 

in its own capital will not be taken into account. 

4. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de 

vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede. 

5. In calculating the amount to be distributed on each share, only the 

amount of the obligatory payments on the nominal amount of the 

shares will be taken into account. 

5.  Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden 

uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op 

het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. 

6. A claim of a shareholder to receive a distribution expires after five (5) 

years. 

6. De vordering van een aandeelhouder om een uitkering te ontvangen 

verloopt na vijf (5) jaren. 

General meetings 

Article 23 

Algemene vergaderingen 

Artikel 23 

1. At least once during each financial year, either a general meeting 

shall be held, or resolutions shall be passed in accordance with 

article 30 paragraph 1 of these articles of association. 

1. Tijdens ieder boekjaar wordt tenminste eenmaal ofwel een algemene 

vergadering gehouden of overeenkomstig artikel 30 lid 1 van deze 

statuten besloten. 

2. The agenda for such meeting shall, among other things, include the 

following items: 

2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende 

punten: 

 a. adoption of the annual accounts;  a. vaststelling van de jaarrekening; 

 b. discharging the managing directors for the management they 

performed in the past financial year; 

 b. het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het door hen 

in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; 

 c. allocation of result;  c. bestemming van het resultaat; 
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 d. the filling of any vacancies;  d. voorziening in eventuele vacatures; 

 e.  other proposals by the board of managing directors or 

shareholders or others entitled to cast votes, provided that 

these proposals have been raised and announced with due 

observance of the provisions of article 25 of these articles of 

association. 

 e.  andere voorstellen door het bestuur, dan wel aandeelhouders 

en andere stemgerechtigden, mits deze aan de orde zijn gesteld 

en zijn aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 25 van deze statuten. 

Other meetings 

Article 24 

Andere vergaderingen 

Artikel 24 

1. Without prejudice to the provisions of article 23 paragraph 1 of these 

articles of association, other general meetings shall be held as often 

as the board of managing directors or a shareholder holding in the 

aggregate at least half of the company's issued capital, considers 

necessary. 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 lid 1 van deze statuten 

worden andere algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het 

bestuur of een aandeelhouder die in totaal ten minste de helft van het 

geplaatste kapitaal van de vennootschap houdt, zulks nodig acht. 

2. One or more shareholders who, alone or together, represent at least 

one-hundredth (1/100) of the issued capital may submit a written 

request to the board of managing directors to convene a general 

meeting, provided that such request contains a detailed description 

of the items to be addressed at said meeting. The board of managing 

directors will take the steps necessary to ensure that the general 

meeting is held within four (4) weeks of its receipt of such request, 

except in the event of a countervailing substantial company interest. 

2. Een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste één 

honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur schriftelijk en onder 

nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek 

richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft 

de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier 

(4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een 

zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. 

3. For the purposes of the application of this article, shareholders shall 

be equated with other holders of a meeting right. 

3. Voor de toepassing van dit artikel worden met aandeelhouders gelijk 

gesteld andere vergadergerechtigden. 

Convocation of meetings. Agenda 

Article 25 

Oproeping. Agenda 

Artikel 25 

1. General meetings are convened by the board of managing directors , 

without prejudice to the provisions laid down in article 24 paragraph 

1. De algemene vergaderingen worden onverminderd het bepaalde in 

artikel 24 lid 2 van deze statuten bijeengeroepen door het bestuur. 
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2 of these articles of association. General meetings may also be 

convened by a shareholder of the company holding in the aggregate 

at least half of the company's issued capital. 

Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door 

een aandeelhouder van de vennootschap die ten minste de helft van 

het geplaatste kapitaal van de vennootschap houdt. 

2. Convocation shall take place in writing to the addresses recorded in 

the register of shareholders with due observance of article 5 

paragraph 2 of these articles of association and no less than on the 

eighth (8th) day prior to the day of the meeting. 

2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het 

register van aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 5 lid 2 van deze statuten, niet later dan op de achtste (8e) dag 

vóór die van de vergadering. 

3. The convening notice shall specify the matters to be addressed at 

the general meeting. Any matters not specified in the convening 

notice may be announced later, with due observance of the 

requirements of paragraph 5 of this article. 

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.  

Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader 

worden aangekondigd met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel 

gestelde vereisten. 

4. Shareholders and other holders of a meeting right who jointly 

represent at least one hundredth (1/100) part of the issued capital 

shall be entitled to request the board of managing directors to place 

one (1) or more matters on the agenda for the next general meeting. 

The board of managing directors shall place such matter(s) on the 

agenda except in the event of a countervailing substantial company 

interest. If the convening notice referred to in paragraph 2 of this 

article for the next meeting has already been sent out and there are 

fewer than thirty (30) days between the request for matters to be 

placed on the agenda and the day of the next meeting, the said 

matters shall be placed on the agenda for the meeting following that 

next meeting. 

4. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, tezamen 

vertegenwoordigend ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van 

het geplaatste kapitaal, kunnen het bestuur verzoeken één (1) of meer 

onderwerpen te agenderen voor behandeling op de eerstkomende 

algemene vergadering. Het bestuur dient tot agendering hiervan over 

te gaan, tenzij een zwaarwegend belang van de vennootschap zich 

daartegen verzet. 

Indien de oproeping als bedoeld in lid 2 van dit artikel voor de 

eerstkomende vergadering reeds is verzonden en er minder dan dertig 

(30) dagen zijn gelegen tussen het agenderingsverzoek en de dag van 

de eerstkomende vergadering, vindt agendering van de aangemelde 

onderwerpen plaats op de daarna volgende vergadering. 

5. No legally valid resolutions may be passed with regard to items that 

are not included in the agenda, the written convening notice or which 

have not been announced as prescribed or within the prescribed 

convocation term, unless all of those entitled to attend meetings 

5. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de 

oproepingsbrief of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of 

binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden 

besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd 
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unanimously agree that resolutions on these items shall be passed 

and the managing directors have been afforded the opportunity to 

issue an opinion on the items prior to passage of the resolution. 

dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de 

bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn 

gesteld om advies uit te brengen. 

Venue for general meetings 

Article 26 

Plaats van de algemene vergaderingen 

Artikel 26 

General meetings shall be held in the municipality in which the company 

has its corporate seat, or in the municipality of Utrecht, Rotterdam, 

Haarlemmermeer (Airport Schiphol), Eelde (Groningen Airport Eelde) and 

Eindhoven. A general meeting may be held elsewhere, provided that all 

holders of a meeting right have agreed to the meeting venue and the 

managing directors have been afforded the opportunity to issue an opinion 

prior to passage of the resolution. 

Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 

vennootschap haar statutaire zetel heeft, dan wel in de gemeente Utrecht, 

Rotterdam, Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), Eelde (Groningen 

Airport Eelde) en Eindhoven. Een algemene vergadering kan elders worden 

gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats 

van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in 

de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. 

Chair. Minutes. 

Article 27 

Voorzitterschap. Notulen 

Artikel 27 

1. The general meeting shall appoint its own chairperson. The 

chairperson appoints a secretary. 

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. De 

voorzitter wijst een secretaris aan. 

2. The secretary shall take minutes of the proceedings at each general 

meeting. The said minutes shall be confirmed and signed in 

evidence thereof by the chairperson and the secretary. 

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen 

gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de 

voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen 

ondertekend. 

3. The chairperson or the party who convened the meeting may resolve 

to have a notarial report made of the proceedings at the meeting. 

Such notarial report shall be co-signed by the chairperson. 

3. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen 

dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering 

wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter 

ondertekend. 

4. The board of managing directors is required to keep records of the 

resolutions adopted by the general meeting and deposit them at the 

company’s office for inspection by the shareholders. Upon request, 

4. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van de algemene 

vergadering, welke ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen 

voor de aandeelhouders. Aan ieder van de aandeelhouders en 
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each shareholder and holder of a meeting right will be provided with 

a copy of or excerpt from the records at no more than cost. 

vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel 

van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.  

5. If the board of managing directors is not represented at a meeting, 

the chairperson of the meeting is responsible for ensuring that the 

board of managing directors is given a copy of the resolutions 

adopted as soon as possible after the meeting. 

5. Indien het bestuur ter vergadering niet is vertegenwoordigd, draagt de 

voorzitter van de vergadering ervoor zorg dat aan het bestuur zo 

spoedig mogelijk na de vergadering een afschrift van de genomen 

besluiten wordt verstrekt. 

Meeting right. Right to attend 

Article 28 

Vergaderrecht. Toegang 

Artikel 28 

1. A meeting right is allocated to shareholders, holders of depositary 

receipts for shares to which a meeting right is attached and to 

usufructuaries and pledgees who hold voting rights. Usufructuaries 

and pledgees who do not hold voting rights shall not have a meeting 

right, unless otherwise stipulated upon the creation or transfer of the 

right of usufruct or pledge. 

1. Het vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van 

certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden en aan 

vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. 

Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben 

vergaderrecht tenzij bij de vestiging of overdracht van het 

vruchtgebruik of pandrecht anders is bepaald. 

2. Each holder of a meeting right or its representative who attends a 

meeting must sign the attendance list. 

2. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die ter 

vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. 

3. Each holder of a meeting right or its representative participating in 

the general meeting by way of electronic means of communication 

shall be identified by the chairperson in the manner as stated in the 

terms and conditions mentioned in paragraph 6 of this article. The 

name of the holder of a meeting right and the name of any 

representative participating in the general meeting by way of 

electronic means of communication shall be added to the attendance 

list. 

3. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die door middel 

van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene 

vergadering deelneemt, wordt door de voorzitter van de vergadering 

geïdentificeerd op de wijze als bepaald in de voorwaarden als bedoeld 

in lid 6 van dit artikel. 

De naam van de vergadergerechtigde en de naam van zijn eventuele 

vertegenwoordiger, die door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt 

aan de presentielijst toegevoegd. 

4. The managing directors have, in that capacity, an advisory vote at 

general meetings. 

4. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een 

raadgevende stem. 
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5. The general meeting may resolve to allow persons, other than those 

referred to in this article, to attend general meetings of shareholders. 

5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde 

personen beslist de algemene vergadering. 

6. The board of managing directors may determine that a shareholder 

or its representative may attend and address general meetings, and, 

in as far as possible, exercise its voting right by electronic means of 

communication. The board of managing directors sets the terms and 

conditions for electronic participation in the meeting as mentioned in 

the previous sentence and announces those in the convening notice. 

These conditions in any case encompass the method by which the 

shareholder or the shareholder’s representative can (i) be identified 

through the electronic means of communication, (ii) take direct 

cognisance of the proceedings at the meeting and (iii) in as far as 

possible, exercise a voting right. 

6. Het bestuur kan bepalen dat een aandeelhouder of zijn 

vertegenwoordiger tevens bevoegd is om door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel 

te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover mogelijk, het 

stemrecht uit te oefenen. Het bestuur stelt de voorwaarden voor 

elektronische deelname aan de vergadering als bedoeld in de vorige 

volzin vast en maakt deze bij de oproeping bekend. Deze 

voorwaarden bevatten in ieder geval de wijze waarop de 

aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger (i) via het elektronische 

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan 

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en (iii) voor zover 

mogelijk, het stemrecht kan uitoefenen. 

Resolutions of the general meeting 

Article 29 

Besluitvorming algemene vergadering 

Artikel 29 

1. Resolutions are passed by a simple majority of the votes cast, unless 

the law or these articles of association require a greater majority. 

1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid 

voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

2. Each share confers the right to cast one (1) vote. No votes may be 

cast during the general meeting for a share held by the company or 

any of its subsidiaries, nor for shares of which any of them holds the 

depositary receipts. 

2. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Voor een aandeel dat 

toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan 

in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin 

voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. 

3. If there is a tie in voting at the election of persons, a drawing of lots 

shall determine the issue. If there is a tie in voting on other matters, 

the proposal shall be considered rejected. 

3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel 

verworpen. 

4. Blank votes and invalid votes will be deemed not to have been cast. 4. Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht. 
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5. The conditions as referred to in article 28 paragraph 6 of these 

articles of association mention the manner in which a shareholder or 

its representative may participate in the voting by way of electronic 

means. 

5. De voorwaarden als bedoeld in artikel 28 lid 6 van deze statuten 

vermelden op welke wijze een aandeelhouder of zijn 

vertegenwoordiger via een elektronisch communicatiemiddel aan de 

stemming kan deelnemen. 

Resolutions adopted without holding a meeting 

Article 30 

Besluitvorming anders dan in vergadering 

Artikel 30 

1. Shareholder resolutions may be adopted in a manner other than at a 

meeting, provided that all holders of a meeting right have given their 

consent to this method of decision-making. The managing directors 

must be given the opportunity to render their advice on the items to 

be resolved prior to the adoption of the resolution. 

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in 

vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze 

wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders worden 

voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om 

advies uit te brengen ten aanzien van de onderwerpen waarover een 

besluit zal worden genomen. 

2. If resolutions are adopted in a manner other than at a meeting, the 

votes shall be cast in writing. The requirement that votes be cast in 

writing may also be satisfied if the resolution is recorded in writing 

and indicating the manner in which each vote is cast. 

2. Ingeval van besluitvorming anders dan in vergadering, worden de 

stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid 

van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit, onder 

vermelding van de wijze waarop iedere stem is uitgebracht, schriftelijk 

is vastgelegd. 

Amendment to the articles of association 

Article 31 

Statutenwijziging 

Artikel 31 

The general meeting is authorized to adopt a resolution to amend the 

articles of association. If a proposal to amend the articles of association is 

submitted to the general meeting, this must always be stated in the notice 

convening the general meeting and simultaneously a copy of the proposal 

containing the proposed amendment verbatim must be deposited at the 

company’s office for inspection by the shareholders and other holders of a 

meeting right until the end of the meeting. 

De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de 

statuten.  

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging 

wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene 

vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het 

voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten 

kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor 

aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tot de afloop van de 
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vergadering. 

Dissolution and liquidation 

Article 32 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 32 

1. The general meeting is authorized to adopt a resolution to dissolve 

the company. If a resolution is to be proposed to the general meeting 

for dissolving the company, such shall be stated in the convening 

notice. 

1. De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot 

ontbinding wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering 

worden vermeld. 

2. In the event of the company being dissolved, the managing directors 

shall be the liquidators of the assets of the dissolved company, 

unless the general meeting appoints other persons to do so. 

2. Indien de vennootschap wordt ontbonden, worden de bestuurders 

vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap tenzij 

de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. 

3. The liquidators have the same powers, duties and liabilities as 

managing directors, insofar as such is compatible with their task as 

liquidator. 

3. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en 

aansprakelijkheden als bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn 

met hun taak als vereffenaar. 

4. Any surplus assets remaining after the company’s debts have been 

settled shall be distributed to the shareholders in proportion to the 

aggregate nominal value of their individual shareholding. 

4. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt 

uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het 

gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen. 

5. After the company has ceased to exist, the company’s accounts, 

records and other data carriers must be kept for seven (7) years by 

the person designated for that purpose by the liquidators. 

5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) 

jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is 

aangewezen. 

First financial year 

Article 33 

Eerste boekjaar 

Artikel 33 

The first financial year of the Company will end on the thirty-first day of 

December two thousand and twenty-two. This article and its heading will 

lapse after the first financial year. 

Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op eenendertig december 

tweeduizendtweeënentwintig. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van 

het eerste boekjaar. 
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Description as referred to in section 2:334f subsection 2(d) 
DCC 

Beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 onder (d) BW 

This document is a description (beschrijving), as referred to in 
section 2:334f subsection 2(d) DCC, drawn up in connection with 
the Hive-Down (the "Description").  

Dit document is een beschrijving, in de zin van artikel 2:334f lid 2 
onder (d) BW, opgemaakt in verband met de Afsplitsing (de 
"Beschrijving"). 

This Description also shows the values referred to in section 2:334f 
subsection 2(e) DCC and includes a pro forma profit and loss 
account of CTP and of CTP Germany referred to in article 2:334f 
subsection 2(d) DCC.   

Uit deze beschrijving blijken tevens de waarden als bedoeld in 
artikel 2:334f lid 2 onder (e) BW en bevat een pro forma winst- en 
verliesrekening van CTP en van CTP Germany in de zin van artikel 
2:334f lid 2 onder (d) BW. 

Undefined capitalized terms shall have the same meaning given to 
them in the Hive-Down Proposal to which this Description is 
attached as Annex D.  

Termen die niet gedefinieerd zijn hebben dezelfde betekenis als 
daaraan is toegekend in het Splitsingsvoorstel waaraan deze 
Beschrijving is gehecht als Annex D. 

1 DESCRIPTION OF THE DIG ASSETS AND LIABILITIES 1 BESCHRIJVING VAN DE DIG ACTIVA EN PASSIVA 

All the assets and liabilities (vermogen) and legal 
relationships of DIG to be transferred to CTP pursuant to 
the Merger by universal succession of title (algemene titel) 
will, pursuant to the Hive-Down, be transferred to CTP 
Germany by universal succession of title (algemene titel) 
(the "DIG Assets and Liabilities"). 

The DIG Assets and Liabilities include, but are not limited 
to, the assets and liabilities (vermogen) and legal 
relationships included on the list attached to this 
Description as Schedule C. In particular, this provision 
applies to such assets, liabilities and legal relationships 
that are an essential business part of, or are economically 
attributable to, the former DIG business (wesentliche 
Betriebsgrundlage und nach wirtschaftlichen 

Het gehele vermogen en de rechtsverhoudingen van DIG 
dat of die door CTP onder algemene titel zullen worden 
verkregen ingevolge de Fusie, zullen door CTP Germany 
onder algemene titel worden verkregen op grond van de 
Afsplitsing (de "DIG Activa en Passiva"). 

De DIG Activa en Passiva omvatten, maar zijn niet beperkt 
tot het vermogen en de rechtsverhoudingen zoals 
weergegeven op de lijst die aan deze Beschrijving als 
Schedule C is aangehecht. Deze bepaling is in het bijzonder 
van toepassing op het vermogen en de rechtsverhoudingen 
dat of die een essentieel bedrijfsonderdeel is of zijn van, of 
economisch toe te rekenen is of zijn aan, de voormalige DIG 
onderneming (wesentliche Betriebsgrundlage und nach 
wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbare 

Annex D
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Zusammenhängen zuordenbare Wirtschaftsgüter) as a 
separate business unit (Teilbetrieb). 

Wirtschaftsgüter) als een afzonderlijke bedrijfsunit 
(Teilbetrieb). 

 The value of the DIG Assets and Liabilities that will be 
acquired by CTP Germany upon the Hive-Down amounts to 
EUR 480,739,700. This value has been determined as per 
31 December 2021 and has been calculated on the basis 
of the book value in accordance with the valuation methods 
as included in the annual report of CTP for the financial year 
2021, prepared according to EU-IFRS accounting 
principles and title 2.9 DCC (the "Valuation Methods"). 

 De waarde van de DIG Activa en Passiva die zullen worden 
verkregen door CTP Germany ingevolge de Afsplitsing 
bedraagt EUR 480.739.700. Deze waarde is bepaald per 
31 december 2021 en is berekend aan de hand van de 
boekwaarde met inachtneming van de 
waarderingsmethoden zoals opgenomen in de jaarrekening 
van CTP over het boekjaar 2021, opgesteld volgens de EU-
IFRS boekhoudbeginselen en titel 2.9 BW (de 
"Waarderingsmethoden"). 

2 RETAINED ASSETS AND LIABILITIES 2 BEHOUDEN ACTIVA EN PASSIVA 

 All the assets and liabilities (vermogen) and legal 
relationships of CTP immediately prior to the Hive-Down 
Effective Time, not being the DIG Assets and Liabilities, 
will, pursuant to the Hive-Down, not be transferred to CTP 
Germany and will be retained by CTP upon the Hive-Down 
(the "Retained Assets and Liabilities").  

 Het gehele vermogen en de rechtsverhoudingen van CTP 
onmiddellijk voorafgaand aan het Effectieve Afsplitsing 
Moment, niet zijnde de DIG Activa en Passiva, zullen, op 
grond van de Afsplitsing, niet worden verkregen door CTP 
Germany en zullen behouden blijven door CTP ten gevolge 
van de Afsplitsing (de "Behouden Activa en Passiva"). 

 The value of the Retained Assets and Liabilities amounts to 
EUR 4,106,830,000. This value has been determined as 
per 31 December 2021 and has been calculated in 
accordance with the Valuation Methods. 

 De waarde van de Behouden Activa en Passiva bedraagt 
EUR 4.106.830.000. Deze waarde is bepaald per 31 
december 2021 en is berekend met inachtneming van de 
Waarderingsmethoden. 

 The value of the shares in the share capital of CTP 
Germany to be granted to CTP pursuant to the Hive-Down 
amounts to EUR 10,000, which is the nominal value without 
taking into account any share premium. This value has 
been calculated in accordance with the Valuation Methods. 

 De waarde van de aandelen in het kapitaal van CTP 
Germany die aan CTP ter gelegenheid van de Afsplitsing 
worden toegekend, bedraagt EUR 10.000, zijnde de 
nominale waarde zonder rekening te houden met eventuele 
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agio. Deze waarde is berekend met inachtneming van de 
Waarderingsmethoden. 

3 FINAL PROVISIONS 3 SLOTBEPALINGEN 

 If an asset, liability or legal relationship of DIG, or CTP 
following the Merger Effective Time, as applicable, which is 
part of the DIG Assets and Liabilities or Retained Assets 
and Liabilities pursuant to the above provisions, has ceased 
or ceases to be part of the assets and liabilities (vermogen) 
and legal relationships of DIG or CTP, as applicable, in the 
period from the date of the Hive-Down Proposal, which 
includes this Description, until the Hive-Down Effective 
Time, that asset or liability will not pass to CTP Germany or 
be retained by CTP in accordance with the above 
provisions, but the asset, liability or legal relationship which 
has replaced or replaces it will pass to CTP Germany or be 
retained by CTP, as the case may be. 

 Indien een vermogensbestanddeel of rechtsverhouding van 
DIG, of CTP na het Effectieve Fusie Moment, zoals van 
toepassing, dat of die deel uitmaakt van de DIG Activa en 
Passiva of Behouden Activa en Passiva op grond van de 
bovenstaande bepalingen, is opgehouden of ophoudt deel 
uit te maken van het vermogen en de rechtsverhoudingen 
van DIG of CTP, zoals van toepassing, in de periode vanaf 
de datum van het Splitsingsvoorstel, welke deze 
Beschrijving omvat, tot het Effectieve Afsplitsing Moment, 
zal dat vermogensbestanddeel niet worden verkregen door 
CTP Germany of worden behouden door CTP in 
overeenstemming met de bovenstaande bepalingen, maar 
zal het vermogensbestanddeel of de rechtsverhouding dat 
of die dit heeft vervangen of vervangt worden verkregen 
door CTP Germany of worden behouden door CTP, zoals 
van toepassing. 

 If an asset, liability or legal relationship of DIG, or CTP 
following the Merger Effective Time, as applicable, which is 
part of the DIG Assets and Liabilities or which replaces 
such an asset, liability or legal relationship according to 
article 3.1 above has not been transferred to CTP Germany 
at the occasion of the Hive-Down, such asset, liability or 
legal relationship shall be transferred to CTP Germany as 
soon as possible after the Hive-Down or, in case the legal 
ownership of an asset, liability or legal relationship cannot 
be transferred to CTP Germany, the economic ownership 

 Indien een vermogensbestanddeel of rechtsverhouding van 
DIG, of CTP na het Effectieve Fusie Moment, zoals van 
toepassing, dat of die deel uitmaakt van de DIG Activa en 
Passiva, of een dergelijk vermogensbestanddeel of 
rechtsverhouding vervangt op grond van artikel 3.1 
hierboven, niet is overgegaan op CTP Germany ter 
gelegenheid van de Afsplitsing, zal een dergelijk 
vermogensbestanddeel of rechtsverhouding overgaan op 
CTP Germany zo spoedig mogelijk na de Afsplitsing of, in 
het geval dat de juridische eigendom van een 
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of such asset shall be transferred or deemed transferred, 
or in case of a liability or a legal relationship, such liability 
or legal relationship shall be for the account of CTP 
Germany after the Hive-Down. In particular, this provision 
applies to such assets, liabilities and legal relationships that 
are an essential business part of, or economically 
attributable to, the former DIG's business (wesentliche 
Betriebsgrundlage und nach wirtschaftlichen 
Zusammenhängen zuordenbare Wirtschaftsgüter) which 
shall be transferred as a separate business unit 
(Teilbetrieb), even if such assets, liabilities or legal 
relationships (i) have not been specified sufficiently in any 
of the documents relating to the Hive-Down (in particular 
the Hive-Down Proposal, the Hive-Down Report and the 
notarial deed to effectuate the Hive-Down, each including 
each of its annexes, schedules and alike, together the 
“Hive-Down Documents”), (ii) have been (legally or 
economically) added to DIG’s or CTP’s assets, liabilities or 
legal relationships after the drafting of such Hive-Down 
Documents but before the Hive-Down Effective Date or (iii) 
have not been identified in due course despite sufficient 
and comprehensive efforts to identify such assets, liabilities 
or legal relationships as essential business parts or 
economically attributable assets of former DIG’s business. 

vermogensbestanddeel of rechtsverhouding niet kan 
worden overgedragen aan CTP Germany, zal de 
economische eigendom van dat vermogensbestanddeel of 
die rechtsverhouding worden overgedragen of geacht te 
zijn overgedragen, of in geval van een schuld of een 
rechtsverhouding, zal deze schuld of rechtsverhouding na 
de Afsplitsing voor rekening van CTP Germany komen. 
Deze bepaling geldt met name voor de 
vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen dat of die 
een wezenlijk bedrijfsonderdeel vormen van, of 
economisch toe te rekenen zijn aan, de voormalige DIG 
onderneming (wesentliche Betriebsgrundlage und nach 
wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbare 
Wirtschaftsgüter), zelfs indien dergelijke 
vermogensbestanddelen of rechtsverhoudingen (i) niet 
voldoende zijn gespecificeerd in een van de documenten 
met betrekking tot de Afsplitsing (in het bijzonder het 
Splitsingsvoorstel, de Splitsingstoelichting en de notariële 
akte van Afsplitsing, elk met inbegrip van alle bijlagen, 
schema's en allen tezamen de 
"Afsplitsingsdocumenten"), (ii) (juridisch of economisch) 
zijn toegevoegd aan de vermogensbestanddelen of 
rechtsverhoudingen van DIG of CTP na het opstellen van 
deze Afsplitsingsdocumenten, maar vóór de Effectieve 
Afsplitsing Moment of (iii) niet tijdig zijn geïdentificeerd 
ondanks voldoende en alomvattende inspanningen om 
dergelijke vermogensbestanddelen of rechtsverhoudingen 
te identificeren als essentiële bedrijfsonderdelen of 
economisch toerekenbare vermogensbestanddelen van de 
voormalige DIG onderneming. 
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 In such case CTP and CTP Germany shall execute all 
necessary legal steps, in order to transfer (the economic 
ownership of) all DIG Assets and Liabilities at the occasion 
of the Hive-Down, or as the case may be, as soon as 
possible after the Hive-Down. CTP Germany shall accept 
such transfer. In the latter case, CTP and CTP Germany 
shall economically put each other in a position as if the 
respective asset, liability or legal relationship which is part 
of the DIG Assets and Liabilities had already been 
transferred to CTP Germany at the occasion of the Hive-
Down. 

 In dat geval zullen CTP en CTP Germany alle noodzakelijke 
juridische stappen ondernemen om (de economische 
eigendom van) alle DIG Activa en Passiva over te dragen 
ter gelegenheid van de Afsplitsing, of naar gelang het 
geval, zo spoedig mogelijk na de Afsplitsing. CTP Germany 
zal een dergelijke overdracht aanvaarden. In het laatste 
geval brengen CTP en CTP Germany elkaar economisch in 
een positie alsof het respectievelijke 
vermogensbestanddeel of rechtsverhouding dat of die deel 
uitmaakt van de DIG Activa en Passiva, reeds aan CTP 
Germany was overgedragen ter gelegenheid van de 
Afsplitsing. 

 If the transfer of the respective asset, liability or legal 
relationship which is part of the DIG Assets and Liabilities 
to CTP Germany is not possible or only possible with 
disproportionate effort or inexpedient in relation to third 
parties, CTP Germany and CTP shall economically put 
themselves in a position as if the transfer had also become 
effective in relation to third parties on the Hive-Down 
Effective Time. CTP is, in particular, obliged to grant CTP 
Germany a power of attorney to exercise the relevant 
transfer steps and to grant CTP Germany all relevant 
permissions and rights to perform the transfer. CTP shall 
procure that CTP Germany will fulfil the obligations 
associated therewith. To the extent that CTP Germany 
cannot exercise rights with effect vis-à-vis third parties, 
CTP shall – to the extent legally permissible – act as agent 
for CTP Germany. 

 Indien de overdracht van het respectievelijke 
vermogensbestanddeel of rechtsverhouding dat of die deel 
uitmaakt van de DIG Activa en Passiva niet mogelijk is of 
slechts mogelijk is met onevenredige inspanning of niet 
passend is ten aanzien van derden, zullen CTP Germany 
en CTP zich economisch in een positie plaatsen alsof de 
overdracht ook ten aanzien van derden van kracht zou zijn 
geworden op het Effectieve Afsplitsing Moment. CTP is, in 
het bijzonder, verplicht CTP Germany een volmacht te 
verlenen om de benodigde overdrachtshandelingen uit te 
voeren en alle benodigde toestemmingen en rechten te 
verlenen om de overdracht uit te voeren. CTP zal 
bewerkstelligen dat CTP Germany de daaraan verbonden 
verplichtingen nakomt. Voor zover CTP Germany geen 
rechten met werking jegens derden kan uitoefenen, zal 
CTP – voor zover wettelijk toegestaan – bemiddelen voor 
CTP Germany. 
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To the extent that the transfer of certain assets, liabilities or 
legal relationships requires the consent of third parties or 
an approval under public law, CTP shall endeavor to obtain 
such consent or approval prior to the Hive-Down Effective 
Time. If the consent or approval cannot be obtained or can 
only be obtained with disproportionate effect, sections 3.3 
and 3.4 shall apply accordingly. 

Voor zover voor de overdracht van bepaalde 
vermogensbestanddelen of rechtsverhoudingen de 
toestemming van derden of een publiekrechtelijke 
goedkeuring vereist is, zal CTP zich inspannen om deze 
toestemming of goedkeuring te verkrijgen voorafgaand aan 
het Effectieve Afsplitsing Moment. Als instemming of 
goedkeuring niet kan worden verkregen of alleen kan 
worden verkregen met disproportionele gevolgen, dan zijn 
artikelen 3.3 en 3.4 van overeenkomstige toepassing. 

The board of directors of CTP is not aware of the 
occurrence after 21 April 2022 of such significant change in 
the composition of the assets and liabilities (vermogen) and 
legal relationships of CTP as to preclude an accurate 
determination on the basis of the description of the DIG 
Assets and Liabilities and of the Retained Assets and 
Liabilities. 

Het bestuur van CTP is niet op de hoogte van het zich na 
21 April 2022 voordoen van een zodanige belangrijke 
wijziging in de samenstelling van de 
vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen van CTP 
dat een nauwkeurige vaststelling op basis van de 
beschrijving van de DIG Activa en Passiva en van de 
Behouden Activa en Passiva onmogelijk wordt. 

With regard to the DIG Assets and Liabilities the board of 
directors of CTP is not aware of any circumstances which 
would preclude the passing to CTP Germany pursuant to 
the Merger and subsequently pursuant to the Hive-Down. 

Met betrekking tot de DIG Activa en Passiva is het bestuur 
van CTP zich niet bewust van enige omstandigheid die de 
overdracht aan CTP Germany ingevolge de Fusie en 
vervolgens ingevolge de Afsplitsing zou verhinderen.   

The pro forma profit and loss accounts of CTP and of CTP 
Germany are set out in Schedule A and Schedule B, 
respectively.  

De pro forma winst- en verliesrekeningen van CTP en van 
CTP Germany zijn opgenomen in respectievelijk Schedule 
A en Schedule B. 
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PRO FORMA PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
CTP N.V. 

12 months period ending:

In EUR thousand 31-Dec-21

Other income 15,681
Administration costs -21,164
Net other income / expenses -5,483

Net loss before finance costs -5,483
Interest income 53,463
Interest expense -32,198
Other financial expense -20,016
Net finance income / expenses 1,249

Result from participating interest 1,025,147

Result before income tax 1,020,913

Income tax expense 5,023

Result for the year 1,025,936

2
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PRO FORMA PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
CTP GERMANY B.V. 

12 months period ending:

In EUR thousand 31-Dec-2021
Rental income 54,360
Service charge income 11,825
Property operating expenses -23,810
Net rental income 42,375

Total revenues 66,185
Total attributable external expenses -23,810

42,375
Net valuation result on investment property 91,110

Other income 3,547
Amortization and depreciation -286
Employee benefits -1,282
Impairment of financial assets -5,664
Other expenses -2,884
Net other income/expenses -6,569

Profit/loss before finance costs 126,916

Interest income 7,255
Interest expense -11,630
Other financial expense 0
Other financial gains/losses -18,366
Net finance costs -22,741

Profit/loss before income tax 104,175

Income tax expense -14,418

Profit for the period 89,757

2
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Schedule C  

NON-EXHAUSTIVE DESCRIPTION OF THE DIG ASSETS AND 

LIABILITIES 

NIET-UITPUTTENDE BESCHRIJVING VAN DE DIG ACTIVA EN 

PASSIVA 

1 ASSETS 1 ACTIVA 

1.1 Real estate 1.1 Onroerend goed 

The following real estate properties in Germany: De volgende onroerende goederen in Duitsland: 

 

17033 Neubrandenburg, Augustastraße 30  

18273 Güstrow, Glasewitzer Chaussee 31  

31162 Bad Salzdetfurth, Teccenter 1 including leasehold / inclusief erfpacht 

32584 Löhne, Dieselstraße 7 & 9 including leasehold / inclusief erfpacht 

26418 Schortens, Olympiastraße 1  

18069 Rostock, Handelsstraße 3  

53332 Bornheim, Ottostraße 91  

99869 Drei Gleichen, Dr.-Bube-Straße 6   

42857 Remscheid, Kippdorfstraße 6-24  

96215 Lichtenfels, Bamberger Straße 58-60  

42285 Wuppertal, Am Brögel 1A-23  

44867 Bochum, Kantstraße 10  

19306 Neustadt-Glewe, Brauereistr 30-35  

45525 Hattingen, Hufeisenstr. 6-8  
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16833 Fehrbellin, An der Plantage 15  

59872 Meschede, Am Steinbach 8  

58456 Witten, Rüsbergstr. 70  

30952 Ronnenberg, Berliner Str. 1-3, 

Chemnitzer Str. 11 & 13 

including leasehold / inclusief erfpacht 

44143 Dortmund, Hannöversche Str. 22 b,d  

40670 Meerbusch, Fritz-Wendt Str. 5  

7907 Schleiz, Industriestr. 11  

26419 Schortens, Roffhausener Landstr. 18c  

28717 Bremen, Am Heidbergstift 6  

89275 Elchingen, Dieselstr. 10  

55469 Simmern, Argenthaler Str.11  

15745 Wildau, Chausseestr. 3  

46535 Dinslaken, Thyssenstr. 93  

19061 Schwerin, Werkstr. 710-714, 717-721  

23966 Wismar, Am Westhafen 1-3c, 

Hafenstraße 2 & 4 

including leasehold / inclusief erfpacht 

73457 Essingen, Streichhoffeld 1 & 3  

48159 Münster, Schleebrüggenkamp 15  

82515 Wolfratshausen, Pfaffenrieder Str. 5 & 7  

73431 Aalen, Ulmer Str. 82-84  

93055 Regensburg, Donaustaufer Str. 378  

74538 Rosengarten, Neue Str. 1  

42719 Solingen, Nümmener Feld 10  

88339 Bad Waldsee, Steinstr. 28  

98544 Zella-Mehlis, Am Köhlersgehäu 6  
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26419 Schortens, Roffhausener Landstraße  

38820 Halberstadt, Am Sülzegraben 17  

66629 Freisen, Industriegelände  

47198 Duisburg, Eisenbahnstr. 70  

42857 Remscheid, Rosentalstr. 22  

42857 Remscheid, Vieringhausen 118  

15345 Altlandsberg, Hönower Chaussee 

1/Seeberger Str. 10 

 

19057 Schwerin II, Grevesmühlener Str. 18a  

44147 Dortmund II, Westfaliastr. 187  

39179 Barleben, Im Hasenwinkel 5  

92676 Eschenbach, Gossenstr. 51  

32549 Bad Oeynhausen, Unterer Sundern 11  

52355 Düren, Kreuzauer Str. 33  

14822 Linthe, Kampaweg 1 partly home ownership / gedeeltelijk woningbezit 

59423 Unna, Heinrich-Hertz-Str. 14 & 18  

73463 Westhausen, Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 

11, 13, 15 

 

30179 Hannover, Wiesenauer Str. 11 & 13  

46395 Bocholt, Hindenburgstr. 19, Kaiser-

Wilhelm-Str. 39, 41, 42 

 

4626 Löbichau, Leedenstr. 3  

46485 Wesel, Schepersweg 41-61  

14797 Kloster-Lehnin, Damsdorfer Hauptstr. 

36B 

 

46539 Dinslaken, Lanterstr. 34  
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30900 Wedemark, Industriestr. 44  

85445 Oberding, Lohstr. 22-28a including leasehold / inclusief erfpacht 

79097 Mönchweiler, Am Fohrenwald 1  

38835 Osterwieck, Lüttgenröder Str. 4  

27798 Hude, Heinrich-Dreyer-Str. 1  

39646 Oebisfelde-Weferlingen, Lunapark 2  

39291 Möckern, Dammfeld 6  

97922 Lauda-Königshofen, Bahnhofstr. 70 & 

100 

 

53881 Euskirchen, Adolf-Halstrick-Str. 6  

39387 Oschersleben, Anderslebener Str. 159  

97947 Grünsfeld, Industriestr. 2 & 6  

33699 Bielefeld, Gustav-Winkler-Str. 17  

72555 Metzingen, James-Watt-Str. 9  

67681 Sembach, Junkersstr. 10  

58285 Gevelsberg I, Mühlenstr. 5, 29-31  

58285 Gevelsberg II, Kölner Str. 64  

96515 Sonneberg, An der Müß 42  

26725 Emden, Am Freihafen 1 including leasehold / inclusief erfpacht 

83022 Rosenheim, Schlierseestr. 4  

28790 Schwanewede, Industriepark Brundorf 4  

85072 Eichstätt, Industriestr.20  

14929 Treuenbrietzen, Leipziger Str. 109A  

6886 Wittenberg, Möllensdorfer Str. 13A  

99817 Eisenach, Amrastr. 5  

57234 Wilnsdorf. Werkstr. 32  
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72636 Frickenhausen, Nürtinger Str. 47, 49, 

51, 53, Kruppstr. 33 

 

31535 Neustadt, Eduard-Dyckerhoff-Str. 2  

32657 Lemgo, Im Hengstfeld 26  

98544 Zella-Mehlis, Böhmstrasse 1/2   

51588 Nümbrecht, Bahnweg 17  

95326 Kulmbach, E.-C.-Baumann-Strasse 6  

29378 Wittingen, Celler Strasse 36, 

Schillerstrasse 2, Lessingstrasse 

 

 

1.2 Employees 

The following persons: 

 

(i) Mr. Justus Schwanke 

(ii) Ms. Natalie Treuer 

(iii) Mr. Benjamin-Veit Lehnig 

(iv) Mr. Laurin Fleischer 

(v) Mr. Niklas Nagel 

(vi) Ms. Ines Baumung 

 

1.2 Werknemers 

De volgende personen: 

(i) Dhr. Justus Schwanke 

(ii) Mevr. Natalie Treuer 

(iii) Dhr. Benjamin-Veit Lehnig 

(iv) Dhr. Laurin Fleischer 

(v) Dhr. Niklas Nagel 

(vi) Mevr. Ines Baumung 
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1.3 Legal proceedings 

Any claims, proceedings, litigation, prosecution or arbitration 

in which DIG, and following the Merger Effective Time, CTP is 

a claimant or a defendant immediately prior to the Hive-Down 

Effective Time to the extent it relates to the (then former) DIG. 

1.3 Juridische procedures 

Alle vorderingen, procedures, rechtszaken, vervolgingen of 

arbitrages waarin DIG, na het Effectieve Fusie Moment, CTP 

een eiser of een gedaagde is onmiddellijk voorafgaand aan 

het Effectieve Afsplitsing Moment voor zover het ziet op de 

(dan voormalige) DIG. 

1.4 Other tangible assets 1.4 Andere materiële activa 

(i) Property, plant and equipment, including: 

- a right of use for rented office space in August-

Bebel-Straße 68, 14482 Potsdam, Germany;  

- a gantry crane at 26725 Emden, Am Freihafen 1, 

Logistic inventory at 15745 Wildau, Chausseestr. 

3;  

- a car, two rights of use for cars and office 

equipment at 47198 Duisburg, Eisenbahnstr. 70;  

- furniture in various properties; and  

- office equipment (notebooks, furniture) at rented 

offices in 14482 Potsdam, August-Bebel-Str. 68 

and in 10785 Berlin, Kemperplatz 1 Mitte D; 

(i) Materiële vaste activa, waaronder:  

- een gebruiksrecht voor gehuurde kantoorruimte in 

August-Bebel-Straße 68, 14482 Potsdam, 

Duitsland; 

- een portaalkraan te 26725 Emden, Am Freihafen 

1, Logistic inventory bij 15745 Wildau, 

Chausseestrasse 3;  

- een auto, twee gebruiksrechten voor auto's en 

kantoorinventaris op 47198 Duisburg, 

Eisenbahnstrasse 70;  

- meubilair in diverse panden; en  

- kantooruitrusting (notitieboeken, meubilair) in 

gehuurde kantoorruimten in 14482 Potsdam, 

August-Bebel-Strasse 68 en in 10785 Berlijn, 
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Kemperplatz 1 Mitte D; 

(ii) Trade and other receivables, including receivables 

from rentals (rent, utilities) and VAT; 

(ii) Handelsvorderingen en overige vorderingen, 

waaronder vorderingen uit hoofde van huur (huur, 

nutsvoorzieningen) en BTW; 

(iii) Interest rate swaps (positive net present value); (iii) Rente swaps (positieve netto contante waarde); 

(iv) Income tax assets;  (iv) Vorderingen uit hoofde van inkomstenbelasting; 

(v) Cash and cash equivalents, including cash on hand 

and bank balances; and 

(v) Cash en equivalenten voor cash, inclusief cash in kas 

en banktegoeden; en 

(vi) Trust accounts and security deposits. (vi) Trustrekeningen en waarborgsommen. 

1.5 Intangible assets 1.5 Immateriële activa 

(i) Domain www.deutsche-industrie.de  (i) Het domein www.deutsche-industrie.de  

(ii) Externally generated website (ii) Externe website 

2 LIABILITIES 2 PASSIVA 

(i) Secured bank loans (i) Gedekte bankleningen 

(ii) Liabilities from the outstanding secured corporate 

bonds (EUR 118 million, granted 2 February 2019, 

(ii) Verplichtingen uit hoofde van de uitstaande gedekte 

bedrijfsobligaties (EUR 118 miljoen, toegekend op 2 

http://www.deutsche-industrie.de/
http://www.deutsche-industrie.de/
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maturity date 30 August 2022, interest EUR 

4,720,000, repayment amount EUR 120,976,220) and 

the outstanding unsecured corporate bonds (EUR 20 

million, granted 9 June 2021, maturity date 9 June 

2031, annual interest EUR 660,000) 

februari 2019, vervaldatum 30 augustus 2022, rente 

EUR 4.720.000, aflossingsbedrag EUR 120.976.220) 

en uitstaande ongedekte bedrijfsobligaties (EUR 20 

miljoen, toegekend op 9 juni 2021, vervaldatum 9 juni 

2031, jaarlijkse rente EUR 660.000)  

(iii) Other non-current provisions, including archiving, 

legal, consultancy and auditing costs, outstanding 

invoices and other provisions 

(iii) Andere langlopende voorzieningen, waaronder 

archivering, juridische- consulting- en 

accountantskosten, openstaande facturen en overige 

voorzieningen 

(iv) Leasehold liabilities for which DIG, and following the 

Merger Effective Time, CTP, is the leaseholder (as 

included in article 1.1 above) 

(iv) Erfpachtverplichtingen waarvoor DIG, en na het 

Effectieve Fusie Moment, CTP, de erfpachter is (als 

opgenomen in artikel 1.1 hierboven) 

(v) All trade payables and accrued expenses (v) Alle handelsschulden en opgebouwde kosten 

(vi) Income tax, other payables and liabilities (vi) Inkomstenbelasting, andere schulden en 

verplichtingen  

(vii) Payroll payables and payroll taxes (vii) Loonbetalingen en loonbelastingen 

(viii) Interest rate swaps (negative net present value) (viii) Renteswaps (negatieve netto contante waarde) 
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3 LEGAL RELATIONSHIPS 3 RECHTSVERHOUDINGEN 

(i) Lease agreements with DIG, and following the Merger 

Effective Time, CTP as lessee and lessor (stores and 

other real estate, parking spaces, office space, 

company and communication equipment for example 

cars and printers) 

(i) Huurovereenkomsten met DIG, en na het Effectieve 

Fusie Moment, CTP als huurder en verhuurder 

(winkels en ander onroerend goed, 

parkeergelegenheden, kantoorruimte, bedrijfs- en 

communicatieapparatuur bijvoorbeeld auto's en 

printers) 

(ii) Agreements with service providers (e.g. in light of (a) 

maintenance and administration, in particular by 

Obotritia Capital KGaA, KLUWAL Reinigungsservice 

and Triump-Adler, (b) telecommunication and IT 

services, in particular by QiTEC and (c) consulting, in 

particular by ABG Marketing GmbH, MLC Finance 

GmbH, CreditShelf and CBRE) 

(ii) Overeenkomsten met dienstverleners (bijvoorbeeld in 

het kader van (a) onderhoud en administratie, in het 

bijzonder door Obotritia Capital KGaA, KLUWAL 

Reinigungsservice en Triump-Adler, (b) 

telecommunicatie en IT diensten, in het bijzonder door 

QiTEC en (c) advisering, in het bijzonder door ABG 

Marketing GmbH, MLC Finance GmbH, CreditShelf 

en CBRE) 

(iii) Credit agreements with banks and a credit platform 

provider and other types of financial agreements for 

example interest rate swaps 

(iii) Kredietovereenkomsten met banken en 

kredietverstrekkers en andere soorten financiële 

overeenkomsten bijvoorbeeld renteswaps 

(iv) Intra-group agreements, for example lease 

agreements 

(iv) Intragroep overeenkomsten, bijvoorbeeld 

huurovereenkomsten 

(v) Certain agreements with Obotritia Capital KGaA 

and/or its subsidiaries relating to facility management 

(v) Bepaalde overeenkomsten met Obotritia Capital 

KGaA en/of haar dochtervennootschappen in verband 
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and maintenance of various real estate properties of 

DIG. 

met het facilitaire beheer en onderhoud van diverse 

onroerende goederen van DIG. 

(vi) Employment contracts related to employees listed in 

article 1.2 above 

(vi) Arbeidsovereenkomsten met betrekking tot 

werknemers zoals genoemd in artikel 1.2 hierboven 

(vii) Non contractual legal relationships (vii) Niet-contractuele rechtsverhoudingen 

4 OTHER 4 OVERIG 

All rights and obligations arising from agreements between 

CTP and other parties to the extent they relate to DIG or CTP 

Germany, including agreements entered into between the 

date of the Hive-Down Proposal and the Hive-Down Effective 

Time to the extent they relate to DIG or CTP Germany. For 

the avoidance of doubt, the rights and obligations under (i) the 

BCA and (ii) the shareholder facility agreement, entered into 

between CTP and DIG on 24 January 2022, relating to a 

shareholders loan amounting to EUR 67,453,709.44, will 

extinguish by operation of law pursuant to the Merger as from 

the Merger Effective Time. 

Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 

overeenkomsten tussen CTP en andere partijen voor zover zij 

betrekking hebben op DIG of CTP Germany, met inbegrip van 

overeenkomsten die zijn gesloten tussen de datum van het 

Splitsingsvoorstel en het Effectieve Afsplitsing Moment voor 

zover zij betrekking hebben op DIG of CTP Germany. Voor 

alle duidelijkheid, de rechten en verplichtingen uit hoofde van 

(i) de BCO en (ii) de aandeelhoudersovereenkomst, gesloten 

tussen CTP en DIG op 24 januari 2022, betreffende een 

aandeelhouderslening ten bedrage van EUR 67.453.709,44, 

zal van rechtswege teniet gaan als gevolg van de Fusie vanaf 

het Effectieve Fusie Moment. 

 




