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Vandaag, * december tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, Meester 
Hendrik Jan de Jong, notaris met de plaats van vestiging de gemeente Schagen, 
kantoorhoudende aan de Herenstraat 7a te Schagen: 
* 
te dezen handelende als zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Dreu 
Schoonmaakbedrijf B.V., opgericht op vijf mei negentienhonderdnegenennegentig, 
statutair gevestigd te Langedijk, feitelijk gevestigd te Broek op Langedijk, Bijlestaal 60 
(postcode 1721 PW), ingeschreven op zevenentwintig mei 
negentienhonderdnegenennegentig in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 37085072, als zodanig handelend namens de 
vennootschap op grond van het bepaalde in artikel 17 van de statuten; 
hierna De Dreu Schoonmaakbedrijf B.V. te noemen: te noemen: de vennootschap. 
INLEIDING 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: 
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, heeft 

besloten om de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen; 
- het bestuur van de vennootschap heeft verklaard zijn medewerking aan deze 

statutenwijziging te verlenen; 
- de statuten van de vennootschap luiden zoals die werden vastgesteld bij akte van 

algehele statutenwijziging op drie januari tweeduizend twintig voor mij, notaris, 
verleden; 

- de onderhavige wijziging behelst de algehele aanpassing van de statuten 
vanwege de voorgenomen overdracht van de aandelen in de vennootschap aan 
het publiekrechtelijke orgaan Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde 
arbeid Kop van Noord-Holland en gewenste gelijkstelling van de statuten aan de 
statuten van de naamloze vennootschap Probedrijven N.V.; 

- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de 
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notulen van de desbetreffende vergadering. 
STATUTENWIJZIGING 
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze 
besluiten de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te 
stellen als volgt: 
Statuten. 
Artikel 1. 
Begripsbepalingen. 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
- Aandelen: 
   aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; 
- Aandeelhouders: 
   de houders van Aandelen; 
- Algemene Vergadering: 
   het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde 

Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht 
op Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; 

- Bestuur: 
   het bestuur van de Vennootschap; 
- Certificaathouders: 
   houders van certificaten van Aandelen aan welke certificaten 

Vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het 
Vergaderrecht niet is ontnomen; 

- Dochtermaatschappij: 
   een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar 

Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met 
andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de 
stemrechten in de Algemene Vergadering kunnen uitoefenen alsmede 
andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door 
artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt; 

- Groepsmaatschappij: 
   een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een 

economische eenheid organisatorisch verbonden is; 
- Jaarrekening: 
   de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze 

stukken; 
- Schriftelijk: 
   bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift 
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met 
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

- Uitkeerbare Reserves: 
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   het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves 
die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, 
te boven gaat; 

- Vennootschap: 
   de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; 
- Vennootschapsorgaan: 
   het Bestuur of de Algemene Vergadering; 
- Vergadergerechtigden: 
   Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en 

pandhouders met Vergaderrecht; 
- Vergaderrecht: 
   het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene 

Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in 
artikel 2:227, lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 2. 
Naam en zetel. 
1. De Vennootschap is genaamd: Proschoon B.V. 
2. De Vennootschap is gevestigd in de gemeente Schagen, doch kan elders filialen 

en/of vestigen hebben. 
Artikel 3. 
Doel. 
De Vennootschap heeft ten doel: 
a. de exploitatie van een onderneming in de sector schoonmaak- en 

glazenwassersbedrijven waarbij zoveel mogelijk personen aangesteld zullen 
worden met grote afstand tot de arbeidsmarkt, in het kader van sociaal werk en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en gericht op milieu en 
duurzaamheid; 

b. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen 
van Groepsmaatschappijen en derden; 

c. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, 
het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het 
bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere 
vennootschappen en ondernemingen; 

d. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel 
gebied; 

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 
Artikel 4. 
Kapitaal. 
1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot 

tien euro (€ 10,00). 
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. 

Gebruiker
Markering
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3. de (uiteindelijke) aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn 
publiekrechtelijke lichamen. 

Artikel 5. 
Emissie en voorkeursrecht. 
1. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan 

van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de 
betrokkenen partij zijn. 

2. Het besluit tot uitgifte wordt genomen door de algemene vergadering van 
aandeelhouders. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de 
verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. 

3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten sub a. en b. bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan 
dat daartoe door bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde 
duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen, overdragen en kan deze 
overdracht herroepen.  

4. Het besluit tot uitgifte en de wijze van storting behoeft de voorafgaande 
goedkeuring van de raad van commissarissen.  

5. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar 
evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming 
van de beperkingen volgens de wet.  

6. Het voorkeursrecht kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet 
bepaalde, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering of door 
een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene 
vergadering is aangewezen. 

Artikel 6. 
Verkrijging en vervreemding van Aandelen. 
1. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist over de verkrijging van 

Aandelen. 
2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen 

indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de 
Uitkeerbare Reserves 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. 

 Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de 
Vennootschap na de verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het 
betalen van haar opeisbare schulden. 

3. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap 
onder algemene titel verkrijgt. 

4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van 
de Algemene Vergadering vereist. 

5. Op vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is het bepaalde in de 
blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing. 

Gebruiker
Markering
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6. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. 
Artikel 7. 
Vermindering van het geplaatste kapitaal. 
1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste 

kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen 
bij statutenwijziging te verminderen. 

 In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden 
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. 

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: 
 a. Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten 

houdt; of 
 b. alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard gaat 

met terugbetaling. 
 In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming 

van de betrokken Aandeelhouders. 
3. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering 

van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. 
 Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van 

een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet naar 
evenredigheid op alle Aandelen geschieden. 

 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van 
alle betrokken Aandeelhouders. 

4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit 
wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van 
uitvoering. 

 Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 Burgerlijk Wetboek zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op 
Aandelen, zowel bij wijze van intrekking als vermindering van de nominale 
waarde, is lid 2 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige 
toepassing. 

 Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van 
overeenkomstige toepassing als de Vennootschap na de terugbetaling niet kan 
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 

 Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is 
slechts toegestaan, indien en voor zover de Vennootschap over Uitkeerbare 
Reserves beschikt. 

Artikel 8. 
Register van Aandeelhouders. 
1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. 
2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en 

adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum 
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waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de 
datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte 
bedrag. 

 Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis 
als bedoeld in artikel 2:192, lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. 

 In het register worden 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 met vermelding of hen het stemrecht en/of het 
Vergaderrecht 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 certificaten is verbonden en de 
datum van erkenning en betekening. 

3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. 
 In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor 

aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. 
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in 

het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de 
nodige gegevens. 

5. Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is 
verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te 
delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene 
niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven. 

 Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn 
voor rekening en risico van de betrokkene. 

 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, Certificaathouders, 
vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register 
vermelde adres worden gedaan. 

 Als de Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en/of  pandhouder een 
adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij 
geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen 
aan dat adres worden gedaan. 

6. Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor 
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met 
Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht. 

 De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte 
Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens 
wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. 

 Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op 
zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen of 
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certificaten van Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, een, 
niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet 
verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de Aandelen, welke op de dag van 
afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de 
Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn 
bezwaard. 

 Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het 
uittreksel aan wie het stemrecht en het Vergaderrecht met betrekking tot dat 
Aandeel toekomen. 

7. Behoort een Aandeel, een certificaat op naam van een Aandeel waaraan 
Vergaderrecht is verbonden, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel 
tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van 
toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register 
moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden 
vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon. 

 De personalia van de aangewezene worden in het register opgenomen, terwijl 
alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan 
het in het register ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden 
gedaan. 

 De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 9. 
Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen. 
1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is 

vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde 
notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 

2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop 
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, werkt mede van rechtswege 
tegenover de Vennootschap. 

 Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, 
kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat 
de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend 
is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het Aandeelhoudersregister. 

3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de 
levering van een certificaat van een Aandeel waaraan het Vergaderrecht is 
verbonden. 

Artikel 10. 
Blokkeringsregeling. 
1. Een Aandeelhouder, die één of meer Aandelen wenst over te dragen, is verplicht 

van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het 
Bestuur onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het 
aantal over te dragen Aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het 
Aandeel of de Aandelen aan de overige Aandeelhouders in voege als hierna is 
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omschreven. 
2. Het Bestuur is verplicht het aanbod binnen acht dagen na ontvangst bij 

aangetekende brieven ter kennis van de overige Aandeelhouders te brengen. 
3. Gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige lid voorgeschreven 

aangetekende 1. Onverminderd het bepaalde in het laatste lid van dit artikel en 
het bepaalde in artikel 3 lid 3 is overdracht van aandelen door een 
aandeelhouder slechts mogelijk indien de aandelen tevoren ter overname zijn 
aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aanbieding dient te geschieden 
bij aangetekende brief gericht aan de directie. De directie geeft van dit aanbod 
binnen veertien dagen kennis aan de andere aandeelhouders, die recht van 
voorkeur hebben naar rato van ieders aandelenbezit. 

 De vennootschap kan slechts op dat aanbod reflecteren, indien zij houdster is van 
aandelen in haar eigen kapitaal en indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft 
verklaard daarmede in te stemmen. Aan de vennootschap worden slechts 
aandelen toegewezen voorzover de overige aandeelhouders daarop niet hebben 
gereflecteerd. 

2. Binnen twee maanden na ontvangst van de in lid 1 genoemde brief deelt de 
directie de aanbieder schriftelijk mede of, en zo ja aan wie hij de betrokken 
aandelen kan overdragen. Indien één der partijen dit wenst, zal de prijs worden 
vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen die door de 
aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen 
aandeelhouders hieromtrent niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede 
partij aan de Kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap statutair is 
gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. De 
aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen één 
maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop 
het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. 

3. Een aanbiedingsplicht rust op de aandeelhouder: 
 a. die krachtens scheiding en deling van een ontbonden gemeenschap eigenaar 

van de aandelen is geworden, tenzij deze van zijn zijde in de gemeenschap 
zijn gevallen. Bedoelde aandelen moeten worden aangeboden aan de 
medeaandeelhouders, met dien verstande, dat indien tot deze 
medeaandeelhouders behoort, degene van wiens zijde deze aandelen in de 
gemeenschap zijn gevallen, deze een recht van voorkeur heeft boven de 
overige gegadigden; 

 b. die krachtens overgang - anders dan door overdracht en de sub a bedoelde 
overgang - houder is geworden van aandelen; 

 c. die in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld of 
surséance van betaling heeft aangevraagd; 

 d. die niet langer aan de kwaliteitseisen vermeld in artikel 3 lid 3 voldoet. 
 De aanbieding dient te geschieden binnen één maand na het (rechts)feit. 
 De in dit lid bedoelde aanbieder heeft niet het recht, als vermeld in de laatste zin 
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van het voorgaande lid, om van de overdracht af te zien of om zijn aanbod in te 
trekken. 

4. Indien vaststaat dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft 
tegen contante betaling worden gekocht, dan: 

 a. is de aanbieder bedoeld in de leden 1 en 2 gedurende een periode van drie 
maanden na die vaststelling vrij de aangeboden aandelen of een door hem 
te bepalen gedeelte daarvan over te dragen; 

 b. zijn de personen bedoeld in lid 3 gerechtigd de aangeboden aandelen te 
behouden. 

5. Indien de aanbieding of de nodige medewerking voor de levering van een 
aandeel, voor zoveel verplicht vol¬gens het hiervoor bepaalde, binnen de 
gestelde termijn uit¬blijft, is de vennoot¬schap in deze vertegenwoordigd door 
de directie onherroepelijk gemachtigd tot aanbieding en indien alle aangeboden 
aandelen worden overgenomen tot levering, waarbij de vennootschap zorgdraagt 
dat bij de levering de te betalen vergoeding ter beschikking komt van de 
rechthebbende(n). 

6. Een aandeelhouder bedoeld in lid 3 sub c van dit artikel kan zijn 
aandeelhoudersrechten niet uitoefenen, zolang hij in gebreke is te voldoen aan 
zijn verplichting tot aanbieding. 

7. De kosten van de benoeming der in lid 2 tweede zin van dit artikel bedoelde 
deskundige(n) en zijn honorarium komen ten laste van de vennootschap. Trekt de 
aanbieder zijn aanbod in, dan komen die kosten voor de helft ten laste van de 
aanbieder en voor de wederhelft ten laste van de vennootschap. 

8. De leden 1 tot en met 7 vinden geen toepassing indien alle medeaandeelhouders 
van een aanbieder schriftelijk te kennen geven hetzij tegen bedoelde 
vervreemding geen bezwaar te hebben, mits deze overdracht plaatsvindt binnen 
drie maanden na datum der bedoelde kennisgeving, hetzij op de verplichte 
aanbieding geen prijs te stellen. 

Artikel 11. 
Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen. 
1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik 

of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in 
de gevallen als genoemd in de een na laatste volzin van lid 3 van artikel 2:197 
Burgerlijk Wetboek. 

2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de 
vruchtgebruiker of de pandhouder indien dat bij de vestiging van het 
vruchtgebruik of het pandrecht recht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de 
Aandeelhouder en de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder is 
overeengekomen en deze bepaling is goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering, 
waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. 

 Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, 
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kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in 
lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk Wetboek. 

 Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing als het stemrecht onder een 
opschortende voorwaarde aan de pandhouder toekomt. 

 Op de erkenning van of betekening aan de Vennootschap van de schriftelijke 
overeenkomst als bedoeld in dit lid, is het bepaalde in de artikelen 2:196a en 
196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.  

3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of 
pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van 
het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en 
meerderheid als in lid 2 bedoeld. 

 Het bepaalde in de tweede volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige 
toepassing. 

4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij 
aangetekende brieven gericht aan het Bestuur. 

 Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring wordt door 
het Bestuur een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene 
Vergadering bijeengeroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt 
voorgelegd. 

 Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen 
te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van 
het daaromtrent in deze statuten bepaalde. 

5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en 
pandhouder die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. 

6. Aan certificaten op naam van Aandelen is Vergaderrecht verbonden. 
 Het Bestuur mag houders van certificaten op naam van Aandelen Vergaderrecht 

toekennen en ontnemen, maar uitsluitend  na een goedkeurend besluit van de 
Algemene Vergadering. 

 Het Vergaderrecht kan pas jegens de Vennootschap worden uitgeoefend, als het 
is ingeschreven in het register van Aandeelhouders. 

Artikel 12. 
Bestuur. 
1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande 

uit één of meer directeuren. De raad van commissarissen bepaalt het aantal 
directeuren. 

2. De directeuren worden benoemd door raad van commissarissen. De raad van 
commissarissen geeft de algemene vergadering van aandeelhouder kennis van 
een voorgenomen benoeming.  

3. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen en ontslaan. De raad van 
commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de algemene vergadering 
van aandeelhouders  over het voorgenomen ontslag is gehoord. 

4. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het bezoldigingsbeleid van de 
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directie vast. De bevoegdheid tot vaststelling van de bezoldiging en verdere 
arbeidsvoorwaarden van individuele bestuurders komt toe aan de raad van 
commissarissen. 

5. Ten aanzien van directiebesluiten heeft elke directeur als bedoeld in lid 2 één 
stem. Indien er twee of meer directeuren zijn, beslist bij staking der stemmen de 
voorzitter van de directie. De directeuren benoemen al dan niet uit hun midden 
een secretaris. De directie kan een reglement vaststellen, waarin de 
besluitvorming en de taakverdeling tussen de directeuren worden geregeld. Een 
zodanig reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. De 
directie vergadert telkens als een van zijn leden dit noodzakelijk acht. 

Artikel 13. 
Taak en bevoegdheden. 
1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. 
2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de 

voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de be-
sluiten van de directie tot: 

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

 b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; 
 c. aanvragen van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. 

bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs; 
 d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de 

vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere 
rechtspersoon of vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze 
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de 
vennootschap; 

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

 f. investeringen welk een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van 
het geplaatst kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans 
met toelichting vereisen; 

 g. een voorstel tot wijziging van de statuten, in het bijzonder de wijziging van 
de doelomschrijving; 

 h. een voorstel tot ontbinding en vereffening van de vennootschap; 
 i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; 
 j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

medewerkers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij 
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tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 
 k. ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal 

medewerkers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; 
 l. een voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal; 
 m. een voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek 

of tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek; 
 n. het aangaan van investeringen boven éénhonderdduizend euro 

(€ 100.000,00) per jaar; 
 o. het aangaan van leningen boven eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) 

per jaar; 
 p. het vaststellen van de begroting en beleidsplannen. 

 q. het verlenen van goedkeuring namens de vennootschap, in haar 
hoedanigheid als enig aandeelhouder van een dochtermaatschappij, voor 
besluiten genomen door de directie van die betreffende 
dochtermaatschappij, voor zover deze besluiten statutair onderworpen zijn 
aan de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders 
van die betreffende dochtermaatschappij; 

 r. het uitgeven of verkrijgen van derivaten of aandelen ter belegging door de 
vennootschap. 

3. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 2 zijn 
genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen 
duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden mee-
gedeeld. 

4. Besluiten tot: 
 a. het aangaan van investeringen boven eenhonderdduizend euro 

(€ 100.000,00) per jaar; 
 b. het aangaan van leningen boven eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00) 

per jaar; 
 c. het vaststellen van de begroting en beleidsplannen; 
 d. het verlenen van goedkeuring namens de vennootschap, in haar 

hoedanigheid als enig aandeelhouder van een dochtermaatschappij, voor 
besluiten genomen door de directie van die betreffende 
dochtermaatschappij, voor zover deze besluiten statutair onderworpen zijn 
aan de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders 
van die betreffende dochtermaatschappij en deze besluiten daarnaast vallen 
onder de categorie van besluiten als in dit lid onder a., b. en c. bedoeld;
  

 dienen naast goedkeuring van de raad van commissarissen eveneens vooraf te 

worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

 Besluiten tot: 
 e. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan 

een derde; 
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 f. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de 
vennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze 
samenwerking voor de vennootschap van ingrijpende betekenis is; 

 g. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een 
vennootschap ter waarde van tenminste een derde van het bedrag van de 
activa volgens de balans met toelichting door haar of een 
dochtermaatschappij; 

 dienen vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van 

aandeelhouders. 

5. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. 

6. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening 
van diens taak noodzakelijke gegevens. 

Artikel 14. 
Vertegenwoordiging. 
1. De directie en iedere directeur is bevoegd de vennootschap te 

vertegenwoordigen. 
2. In het geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een 

directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de raad van 
commissarissen aan te wijzen commissaris. 

3. In het geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere 
directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de 
vennootschap belast. In het geval van ontstentenis of belet van alle directeuren 
of van de enige directeur is de commissaris die daartoe jaarlijks door de raad van 
commissarissen wordt aangewezen tijdelijk met het bestuur van de 
vennootschap belast. 

Artikel 15. 
Raad van Commissarissen. 
1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit vijf 

natuurlijke personen.  
2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene 

vergadering van aandeelhouders. 
3. De leden van de raad van commissarissen kunnen aan de algemene vergadering 

van aandeelhouders personen voordragen als lid van de raad van 
commissarissen.  

4. Op de commissarissen en hun benoeming zijn de artikelen 2:158 en 2:160 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek naar analogie van toepassing. 

5. Commissarissen worden geschorst door de raad van commissarissen naar 
analogie van artikel 2:161 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. 

6. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene 
vergadering die gehouden wordt, nadat vier jaren na zijn benoeming zijn 
verlopen. 
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 Een commissaris kan eenmaal opnieuw in functie worden benoemd, zodat de 
zittingstermijn van een commissaris maximaal twee termijnen van vier jaar kan 
beslaan. 

7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de raad van commissarissen 
bepalen dat ten aanzien van een of meer van zijn leden periodieke aftreding 
plaatsvindt in zodanige jaarlijkse algemene vergadering als de raad van 
commissarissen zal bepalen volgens een daartoe door de raad van 
commissarissen op te stellen rooster. Wijziging van het rooster kan niet 
meebrengen dat een commissaris defungeert tegen zijn wil voor het verstrijken 
van de termijn waarvoor hij is benoemd.  

8. De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt door de 
algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. 

Artikel 16 
1. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op 

de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak 
richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en 
de met haar verbonden onderneming. 

2. De directie stelt de raad van commissarissen ten minste een keer per jaar 
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de 
algemene en financiële risico’s en van het beheer – en controlesysteem van de 
vennootschap. 

 3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de 
vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te 
zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen aanwijzen om deze 
bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook 
overigens door deskundigen laten bijstaan.  

Artikel 17 
1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een 

plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij zijn afwezigheid vervangt. Hij 
benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor 
diens vervanging. 

2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een 
vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.  

3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of twee 
andere commissarissen zulks verlangen, dan wel de directie daartoe een verzoek 
doet. 

4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden 
notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering 
of in een volgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de 
voorzitter en secretaris ondertekend. 

5. De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen in 
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een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

6. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht 
doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één 
medecommissaris als gevolmachtigde optreden.  

7. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de 
raad van commissarissen zulks nodig acht of de directie daartoe verzoekt.  

8. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen aangaande de wijze 
van vergaderen en besluitvorming. 

Artikel 18 
Algemene vergaderingen van aandeelhouders 
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering 
gehouden. 
Artikel 19 
Andere vergaderingen 
1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo 

dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig achten. 
2. Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte 

van het geplaatste kapitaal, hebben het recht aan de directie te verzoeken een 
algemene vergadering van aandeelhouders te beleggen met opgave van de te 
behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot 
oproeping is overgegaan zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het 
verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 
Onder aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers aan wie het stemrecht 
toekomt. 

Artikel 20 
Oproeping, agenda 
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie 

bijeengeroepen. 
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de 

vergadering. 
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt 

meegedeeld dat de aandeelhouders ervan kunnen kennis nemen ten kantore van 
de vennootschap ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Onderwerpen die 
niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met 
inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. Onder aandeelhouders zijn 
begrepen vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt. 

 Aan aandeelhouders die alleen of tezamen één procent (1%) van het geplaatst 
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht om 
onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te 
plaatsten. Zij dienen dit verzoek daartoe uiterlijk zestig (60) dagen voor de 
vergadering bij de vennootschap in te dienen. 
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4. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 28. 
Artikel 21 
Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste 
kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle 
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door 
de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 
vergaderingen niet in acht genomen. 
Artikel 22 
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente 
waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. 
Artikel 23 
De leiding van de vergadering berust bij een door de raad van commissarissen aan te 
wijzen voorzitter. 
Artikel 24 
1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden 

notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. 
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke 
daarvan door hen ondertekend. 

2. 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 door de voorzitter mede-ondertekend. 

Artikel 25 
1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het 

stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij 
te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. 

2. Indien het stemrecht op een aandeel van de vruchtgebruiker toekomt in plaats 
van aan de aandeelhouders, is de aandeelhouder bevoegd de algemene 
vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. 

3. Ieder aandeel geeft recht op één stem. 
4. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst 

tekenen. 
5. De vergaderrechten volgens de leden 1 en 2 kunnen worden uitgeoefend bij een 

schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via 
gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen 
volmacht. 

6. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van 
aandeelhouders een raadgevende stem. 

7. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen 
beslist de algemene vergadering. 

Artikel 26 
1. Voorzover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft, worden alle besluiten 

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
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2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand 
de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat 
hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee 
personen is gestemd en de stemmen staken.  

 Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stem-
ming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande 
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In het geval 
bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie 
van beiden is gekozen. 

3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, 
dan is het voorstel verworpen. 

4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de 
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van personen 
betreft, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen 
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, 
ongetekende stembriefjes. 

5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht. 
6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige 

stemgerechtigden zich daartegen verzet. 
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene 

vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk 
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel 
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de 
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 27 
Besluitvorming buiten vergadering 
1. Besluiten van aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde in het volgende 

lid, in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk 
worden genomen, mits met algemene stemmen, vertegenwoordigende het 
gehele geplaatste kapitaal. Het bepaalde in artikel 25 lid 5 tweede volzin is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er 
vruchtgebruikers zijn aan wie het stemrecht toekomt. 
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Artikel 28 
Oproepingen en kennisgevingen 
Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle 
kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de 
adressen volgens het register van aandeelhouders. Onder aandeelhouders zijn 
begrepen vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt. 
Artikel 29 
Boekjaar, jaarrekening 
1. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging 

van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op 
grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de balans- en de 
winst-en-verliesrekening met de toelichting (hierna ook te noemen: de 
jaarrekening) opgemaakt en ter goedkeuring aan de raad van commissarissen 
voorgelegd. 

3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Ontbreekt één hunner, 
dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

4. Indien zulks niet door de algemene vergadering van aandeelhouders is geschied, 
wordt door de raad van commissarissen een registeraccountant benoemd 
teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en 
daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en de directie en 
een verklaring af te leggen.  

5. De directie is verplicht om de opgemaakte jaarrekening toe te zenden aan de 
Ondernemingsraad op het moment dat zij de jaarrekening voor de 
aandeelhouders ter inzage legt ten kantore van de vennootschap. 

6. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.  
7. De directie is verplicht binnen acht dagen na goedkeuring van de jaarrekening 

een volledig afschrift hiervan, alsmede van de daarop betrekking hebbende 
verklaring van de registeraccountant en de overige krachtens de wet vereiste 
stukken ter inzage te leggen voor een ieder ter kantore van het Handelsregister. 

Artikel 30 
1. Van het vennootschappelijke exploitatieoverschot (het positieve verschil tussen 

baten en lasten) staat jaarlijks maximaal vijfentwintig procent (25%) ter vrije 
beschikking van het bestuur van de vennootschap, tenzij het bestuur in enig jaar 
besluit een hoger of lager percentage dan vijfentwintig procent (25%) vast te 
stellen. 

2. Het resterende deel van het exploitatieoverschot zal worden toegevoegd aan de 
algemene reserve. 

 In deze reservering is begrepen de toevoeging aan de reserves van niet gedelgde 
verliessaldi van de voorgaande jaren, alsmede de belastingen welke ten laste van 
de winst geheven zijn of geheven zullen worden, zo nodig door schatting vast te 
stellen. Mocht het gereserveerde percentage van het exploitatieoverschot 
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onvoldoende groot zijn om deze verliessaldi en belastingen te dekken dan zal ook 
dat meerdere als reserve dienen te worden aangehouden. 

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

4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts 
worden gedelgd voorzover de wet dat toelaat. 

5. Het bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot 
uitkering van het vastgestelde deel van het exploitatieoverschot aan de houders 
van gewone aandelen in de vorm van gewone aandelen in het maatschappelijk 
kapitaal van de vennootschap. 

6. Uitkering van een exploitatieoverschot geschiedt na de vaststelling van de 
jaarrekening waaruit blijkt dat zulks geoorloofd is. Het per aandeelhouder 
toegekende aandeel in het exploitatieoverschot wordt toegevoegd aan de 
dividendreserve van elke betreffende aandeelhouder, tenzij het bestuur in enig 
jaar besluit om over te gaan tot daadwerkelijke uitkering aan de aandeelhouders 
in geld. 

 Als het aandeel van het exploitatieoverschot is toegekend aan de dividendreserve 
van een aandeelhouder dan kan deze dit dividend slechts laten uitkeren in de 
vorm van de afname van diensten bij de vennootschap waarvan de kosten ten 
laste worden gebracht van de dividend reserve van die aandeelhouder. 

 De aandeelhouder dient deze diensten af te nemen uiterlijk binnen vijf jaar na 
vaststelling van het recht op het aandeel in het exploitatieoverschot. Indien deze 
diensten niet binnen die periode worden afgenomen, dan vervalt de 
dividendreserve ten bate van de vennootschap. 

7. Bij de berekening van de verdeling van het (aandeel in het) exploitatieoverschot 
tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt mede. 

Artikel 31 
Bijzondere besluiten 
1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 en splitsing als bedoeld in artikel 

2:334 a van het Burgerlijk Wetboek, alsmede besluiten tot  wijziging van de 
statuten of ontbinding of omzetting van de vennootschap kunnen slechts worden 
genomen in een algemene vergadering waarin ten minste drie vierde  van het 
geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, met een meerderheid van ten minste 
twee derde van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering 
bijeengeroepen, te houden na verloop van drie maanden na de eerste waarin het 
besluit als bedoeld in het vorige lid kan worden genomen met ten minste twee 
derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen doch ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde aandelen.  
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Artikel 32 
Vereffening 
1. In het geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de 

algemene vergadering is de directie belast met de vereffening van de zaken van 
de vennootschap, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de 
algemene vergadering anders bepaalt. 

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzover 
mogelijk van kracht. 

3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan 
de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders 
aandelen. 

SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
De identiteit van de bij deze akte betrokken persoon is door mij, notaris, vastgesteld 
aan de hand van een geldig aan mij getoond legitimatiebewijs. 
WAARVAN AKTE is verleden te Schagen op de datum die in het hoofd van deze akte is 
vermeld. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. 
Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de 
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, 
achtereenvolgens door de verschenen persoon en mij, notaris. 




