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STATUTENWIJZIGING

Heden,negenentwintigmei tweeduizenddertien,verscheenvoormij,Mr DrsRoelfXanderJan-
Blokzijl,notaristeRotterdam:

de heerNielsLeo Marjovan Huet,wonende geboren

teSittardoptienoktobernegentienhonderdvijfentachtig,houdervan paspoortnummer

ongehuwd en nietgeregistreerdalspartner.

De comparantverklaardeteruitvoeringvan eenbesluitvan de algemenevergaderingvan

aandeelhoudersvan de statutairteLimbricht,gemeenteSittard-Geleen,gevestigdebesloten—
vennootschapmet beperkteaansprakelijkheid:KEYGAMES NETWORK B.V.,kantoorhoudendte

2516AH 's-Gravenhage,Saturnusstraat60,unit2,ingeschreveninhetHandelsregisteronder—
nummer 140777847,hedengehoudenteRotterdam-inwelkevergaderinghijtevenstothet-
verlijdenvan deonderhavigeaktewerd gemachtigd-destatutenvan devennootschapte

wijzigenen in hun geheelvasttestellenalsvolgt:

STATUTEN
Naam en zetel

Artikel1
1. De vennootschapdraagtde naam:KeyGames NetworkB.V.

2. Zijisgevestigdte's-Gravenhage.

Doel

Artikel2

De vennootschapheefttendoel:

a. hetontwikkelen,publicerenen exploiteren(waaronderondermeer isbegrepenhetonline-

verkopen)van (online)games;

b. hetuitoefenenvan internetdiensten;

c. hetverlenenvan consultancydiensten;

d. hetineigendomhebben,exploiterenenvervreemdenvan intellectueleeigendomsrechten,

alsmedehetverwerven,vervreemdenen instandhouden van licenties;

e. hetoprichten,verkrijgenenvervreemdenvan vennootschappenen ondernemingen,het-
verkrijgenenvervreemdenvan belangendaarinen hetbeherenofdoen beheren,enhet-
voerenofdoenvoerenvan bestuurovervennootschappenen ondernemingenen het

financierenofdoenfinancierendaarvan;

f. hetverkrijgen,beherenen exploiterenvan rechtenvan intellectueleen industriele

eigendom;

g. hetverkrijgen,beherenen vervreemdenvan registergoederenen roerendezaken,effecten

en anderevermogenswaardenen waardepapieren,hetterleenopnemen enterleen

verstrekkenvan gelden,hetstellenvan zekerheidtenbehoevevan derden;

h. hetverstrekkenvan periodiekeuitkeringen,hetuitvoeringgevenaan pensioenregelingen,—

en hetaangaanvan lijfrenteovereenkomsten,

en hetverrichtenvan alhetgeenmet hetvorenstaandeverbandhoudtofdaartoebevorderlijk—

kunnen zijn.

Kapitaalen aandelen

Artikel3
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1. Het kapitaalvan devennootschapisverdeeldineenofmeergewone aandelenvaneen-
euro(C1,-)elk,en eenofmeerprioriteitsaandelenvan eeneurocent(C0,01)elk.

2. Waar indezestatutenwordtgesprokenvan aandelenen aandeelhouderszijndaaronder—

zowelde prioriteitsaandelenalsdegewone aandelen,respectievelijkzowelde houdersvan

prioriteitsaandelenalsvan gewone aandelenbegrepen,tenzijhettegendeeluitdrukkelijk—

blijkt.

Statutaireverplichtingenaandeelhouders

Artikel4

1. Dezestatutenkunnen aanaandelendan wel hetaandeelhouderschapverplichtingenvan-
verbintenisrechtelijkeaardverbindenen/ofeisenverbinden.

2. Indienen zodrade beslotenvennootschapmet beperkteaansprakelijkheidWichiGaming-
B.V.,ingeschreveninhetHandelsregisterondernummer 51762269nietlangereenofmeer

gewone aandeleninhetkapitaalvan devennootschaphoudt,iszijverplichtonverwijldmee

tewerkenaan inkoopdan wel intrekkingvan de doorhaargehoudenprioriteitsaandelen.—
3. Een besluittotwijzigingvan ditartikelkan slechtsworden genomen met algemene

stemmen ineenvergaderingwaarinalleaandeelhoudersaanwezigofvertegenwoordigd—

zijn.

Uitgifteenvoorkeursrecht

Artikel5

1. De algemenevergaderingbesluitmet inachtnemingvan hetbepaaldeinartikel19lid8tot-
uitgiftevan nog nietgeplaatsteaandelenen steltmet inachtnemingvan voornoemdartikel

de koersen deverderevoorwaardenvan uitgiftevast,met dienverstandedatdeuitgifte-
van prioriteitsaandelenslechtsa parikan geschieden.

2. Uitgiftevan aandelengeschiedtbijnotarieleaktemet inachtnemingvan hetbepaaldein-
artikel2:196van hetBurgerlijkWetboek.

3. Bijhetnemen van eenaandeelmoetdaarop(tenminste)hetnominalebedragworden—
gestort.Bedongenkan worden dathetnominalebedragofeendeeldaarvanpasbehoeftte

worden gestortna verloopvan eenbepaaldetijdofnadatdevennootschaphetzalhebben

opgevraagd.Een aandeelhouderkan nietgeheelofgedeeltelijkworden onthevenvande-
verplichtingtotstorting,behoudenshetbepaaldeindewet.

Stortingop eenaandeelineenanderegeldeenheiddan diewaarinhetnominalebedrag-
van de aandelenluidt,kan slechtsgeschiedenmet toestemmingvan devennootschap.

4. lederehoudervan prioriteitsaandelenen/ofgewone aandelenheeft,behoudenshet

bepaaldeindewet,eenrechtvanvoorkeurop de uittegevenprioriteits-en gewone

aandelen,naarevenredigheidvan hetgezamenlijkbedragvan zijnaandeleninde

betreffendesoort.

Indieneenaandeelhouder,aanwiezodanigvoorkeursrechttoekomt,daarvannietvolledig—

gebruikmaakt,komt voorhetvrijgevallengedeeltehetvoorkeursrechttoeaandeoverige—

aandeelhouders,inde hiervooromschrevenverhouding.

Hettotuitgiftebevoegdevennootschapsorgaanbepaalt,met inachtnemingvan het

hiervoorinditliden indewet bepaalde,bijhetnemen van hetbesluittotuitgifte,op welke

wijzeen binnenwelketermijnhetvoorkeursrechtzalworden uitgeoefend.

5. Ditartikelisvan overeenkomstigetoepassingop hetverlenenvan rechtentothetnemen-
van aandelen,maar isnietvan toepassingop hetuitgevenvan aandelenaaneenpersoon—
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dieeenvoordienreedsverkregenrechttothetnemen van aandelenuitoefent.

Verkrijgingeigenaandelen

Artikel6

1. De vennootschapmag, behalveom nietofonderalgemenetitel,geenvolgestorteaandelen

inhaarkapitaalverkrijgenindienheteigenvermogen,verminderdmet deverkrijgingsprijs,

kleinerisdan de reservesdiekrachtensdewetofdestatutenmoetenworden

aangehouden.Hetvorenstaandegeldteveneensindiende directieweetofredelijkerwijs—

behoorttevoorziendatdevennootschapna deverkrijgingnietzalkunnen blijven

voortgaanmet hetbetalenvan haaropeisbareschulden.

Verkrijgingdoordevennootschapvan niet-volgestorteaandeleninhaarkapitaalisnietig.—
Onder hetbegripaandeleninditartikelzijncertificatenvan aandeleninhetkapitaalvan de

vennootschapbegrepen.

Ten minsteeenaandeelmet stemrechtwordtgehoudendooreenanderdan,enanders-
dan voorrekeningvan,devennootschapofeenvan haardochtermaatschappijen.

Een besluitvan dedirectietotinkoopheeft,met inachtnemingvan hetbepaaldeinartikel—

19lid8,devoorafgaandeschriftelijkegoedkeuringvan de algemenevergaderingnodig.—
2. Ten aanzienvan vervreemdingdoordevennootschapvan doorhaarverworvenaandelenin

haarkapitaalisartikel5 van overeenkomstigetoepassing,met dienverstandedateen

zodanigevervreemdingookbenedenparizalkunnen geschiedenen datde bevoegdheidtot

besluitenhiertoebijdedirectieligt.

3. De vennootschapontleentaanaandelennochaancertificatenvan aandeleninhaar

kapitaalwelkezijofeendochtermaatschappijhoudt,enigvoorkeursrecht,uitwelken

hoofdeook.

4. Vooreenaandeeldattoebehoortaandevennootschapofaaneendochtermaatschappij—

daarvankan inde algemenevergaderinggeenstemworden uitgebracht;evenminvooreen

aandeelwaarvaneenvan hen de certificatenhoudt.

Vruchtgebruikersen pandhoudersvan aandelendieaandevennootschapen haar

dochtermaatschappijentoebehorenzijnevenwelnietvan hun stemrechtuitgesloten,

indienhetvruchtgebruikofhetpandrechtwas gevestigdvoordathetaandeelaande

vennootschapofeendochtermaatschappijdaarvantoebehoorde.De vennootschapofeen-

dochtermaatschappijdaarvankan geenstemuitbrengenvooreenaandeelwaaropzijeen-
rechtvan vruchtgebruikofeenpandrechtheeft.

5. Bijdevaststellinginhoeverrede aandeelhoudersstemmen,aanwezigofvertegenwoordigd

zijn,ofinhoeverrehetaandelenkapitaalverschaftwordtofvertegenwoordigdis,wordt—

geenrekeninggehoudenmet aandelenwaarvandewet bepaaltdatdaarvoorgeenstem-
kan worden uitgebracht.

6. De vennootschapontleentaanaandelendan wel certificatenvan aandeleninhaarkapitaal

geenrechtop enigeuitkeringuitwelkenhoofdeook,tenzijdezeaandelenofcertificaten-

van aandelenbelastzijnmet eenvruchtgebruikofpandrechtofvan dezeaandelen

certificatenzijnuitgegeventengevolgewaarvanhetwinstrechttoekomtaande

vruchtgebruiker,de pandhouderofdecertificaathouder.

7. Bijde berekeningvan hetbedrag,datop iederaandeelzalworden uitgekeerd,tellende-
aandelenalsbedoeldinhetvorigelidnietmee.
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8. De vennootschapkan ingevolgeeendoordealgemenevergadering,met voorafgaande

toestemmingvan devergaderingvan houdersvan aandelenvan dedesbetreffendesoort,—
genomen besluiten met inachtnemingvan dewettelijkebepalingenterzaketeallentijde—

overgaantotdegeheleofgedeeltelijketerugbetalingvan hetgestortebedragop hetzijalle

cumulatiefpreferenteaandelen,hetzijallegewone aandelen.

Aandelenenaandeelhoudersregister

Artikel7

1. De aandelenluidenop naam en zijngenummerd:de prioriteitsaandelenvan P1afende-
gewone aandelenvan 1af.

2. Erworden geenaandeelbewijzenuitgegeven.

3. De directiehoudteenregisterwaarinde namen en adressenvan alleaandeelhouderszijn—

opgenomen,metvermeldingvan hetaantalen desoortvan de doorhen gehouden

aandelen,van dedatum waaropzijdeaandelenhebbenverkregen,dedatum van

erkenningofbetekening,ofaandieaandelenstemrechtisverbonden,alsmedevan hetop-

iederaandeelgestortebedrag.

Voortsworden inhetregisteropgenomen de namen en adressenvan hen dieeenrechtvan

vruchtgebruikofeenpandrechtop dieaandelenhebben,metvermeldingvan dedatum—

waaropzijhetrechthebbenverkregen,de datum van erkenningofbetekening,alsmede—

welkeaandeaandelenverbondenrechtenhen overeenkomstigartikel8toekomen.

Totslotworden opgenomen de namen en adressenvan allehoudersvan certificatenvan-
aandelenwaaraanvergaderrechtisverbonden,metvermeldingvan dedatum waarophet-

vergaderrechtaanhun certificaatisverbondenen dedatum van erkenningofbetekening.—

4. Aandeelhoudersen anderenvan wiegegevensinhetregistermoetenwordenopgenomen—

zijnverplichtervoortezorgendathun adresbijdevennootschapbekendis.Indientevens-

eenelektronischadresbekendwordtgemaaktmet alsdoelopneming inhetregister,houdt

dezebekendmakingtevensde instemminginom allekennisgevingen,mededelingenen/of-

oproepingenvooreenalgemenevergaderinglangselektronischeweg toegezondente

krijgen.

De hierbovenomschrevenadressenblijventegenoverdevennootschapgelden,zolangniet

bijaangetekendebriefaande directieeenanderadresisopgegeven.

5. Het registerwordtdoordedirectieregelmatigbijgehouden.

6. De directieverstrektdesgevraagdaaneeninlid3 bedoeldepersoonom nieteenuittreksel

uithetregistermet betrekkingtotzijnrechtop eenaandeel.Rustop hetaandeeleenrecht

van vruchtgebruikofeenpandrecht,dan vermeldthetuittrekselaanwiehetstemrechten-

vergaderrechttoekomen.

7. De directielegthetregistertenkantorevan devennootschapterinzagevan de

aandeelhouders,vruchtgebruikersen pandhoudersdiestemrechtdan welvergaderrecht-

hebben,alsmedevan houdersvan certificatenvan aandelenwaaraanbij(ofkrachtens)de-
statutenvergaderrechtisverbonden(hiernagezamenlijk:"vergadergerechtigden").

Vruchtgebruik,pandrechten certificatenvan aandelen

Artikel8

1. Op aandelenkan vruchtgebruikworden gevestigd.Indienbijdevestigingvan het

vruchtgebruikisbepaald(ofnadienschriftelijktussende aandeelhouderen de

vruchtgebruikerisovereengekomen)dathetstemrechttoekomtaandevruchtgebruiker,
—
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komt hem ditrechtslechtstoeindienzoweldezebepalingals-bijoverdrachtvan het

vruchtgebruik-deovergangvan hetstemrechtisgoedgekeurddoordealgemene

vergadering.

Inafwijkingvan devorigezinkomt hetstemrechttoeaandevruchtgebruikerindienhet-
eenvruchtgebruikisalsbedoeldinde artikelen4:19en4:21van hetBurgerlijkWetboek,—
tenzijbijdevestigingvan hetvruchtgebruikdoorpartijenofde rechterop devoetvan-
artikel4:23,lid4van hetBurgerlijkWetboekandersisbepaald.

2. De aandeelhouderdievanwege eenvruchtgebruikgeenstemrechtheeften de

vruchtgebruikerdiestemrechtheeft,hebbende rechtendiedoordewet zijntoegekend-

aande houdersvan certificatenvan aandelenwaaraanvergaderrechtisverbonden.De-
vruchtgebruikerdiegeenstemrechtheeft,heeftdezerechtenniet,tenzijbijdevestigingof

overdrachtvan hetvruchtgebruikandersisbepaald.

3. Aandelenen uitaandelenvoortspruitenderechtenkunnen -andersdan mettoestemming-

van de algemenevergaderingalsmededevergaderingvan houdersvan prioriteitsaandelen,

dieaanhetbesluittothetverlenenvan toestemmingvoorwaardenkunnen verbinden-niet

wordenverpand.

4. De aandeelhouderdievanwege eenpandrechtgeenstemrechtheeften de pandhouderdie

stemrechtheeft,hebbende rechten,diedoordewetzijntoegekendaanhoudersvan-
certificatenvan aandelenwaaraanvergaderrechtisverbonden.De pandhouderdiegeen—
stemrechtheeft,heeftdezerechtenniet,tenzijbijdevestigingofovergangvan het

pandrechtandersisbepaald.

5. Aan houdersvan certificatenvan aandelenkomt vergaderrechttoe,indiendealgemene—

vergaderingdaartoebeslotenheeft.De algemenevergaderingkan ditvergaderrecht,mits-

met instemmingvan de betrokkenhoudersvan certificaten,aandecertificatenontnemen.

6. Certificatenaantoondervan aandelenmogen nietworden uitgegeven.Indiencertificaten-

aantoonderinweerwilvan hethiervoorbepaaldeworden uitgegeven,zullen,zolangde-
certificatenaantoonderuitstaan,deaande desbetreffendeaandelenverbondenrechten—

nietkunnen worden uitgeoefend.

Gemeenschapen levering

Artikel9

1. Indienaandelen,beperkterechtendaaropofvooraandelenuitgegevencertificatentoteen

gemeenschapbehorenkunnen degezamenlijkedeelgenotenzichslechtsdooreendoorhen

schriftelijkaangewezenpersoontegenoverdevennootschapdoenvertegenwoordigen.—
2. De leveringvan eenaandeelofvan eenrechtvan vruchtgebruikop eenaandeel,dan welde

vestigingofafstandvan eenrechtvan vruchtgebruikofvan eenpandrechtop eenaandeel,
—

zomede detoedelingvan eenaandeelofeenbeperktrechtdaaropgeschiedtbijnotariele-

aktemet inachtnemingvan hetbepaaldeinartikel2:196van hetBurgerlijkWetboek.

Blokkeringsregeling

ArtikeI10
1. Indieneenaandeelhouder(hiernaooktenoemen de "aanbieder")eenofmeervanzijn-

prioriteitsaandelenen/ofgewone aandelenhetzijom niet,hetzijonderbezwarendetitelwil

overdragen,ishijverplichtdezeeerstaandeoverigeaandeelhoudersen de personen,als-
bedoeldinlid6 van ditartikelaantebieden.

2. De aandeelhoudergeeftdaartoeperaangetekendebriefaandedirectiekennisvanzijn—
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voornemen,met vermeldingvan hetaantalaandelendathijwenstovertedragenenvan-
de naam van degene(n)aanwie hijwiloverdragen.

De directiegeeftbinneneenweek na ontvangstvan de inhetvorigelidbedoelde

mededelingdaarvanperaangetekendebriefkennisaanalleinhetaandeelhoudersregister-

vermeldeaandeelhoudersonderopgavevan de personendieop dezeaandeleneen

pandrechtofvruchtgebruikhebbenen de hen alszodanigtoekomenderechten.

lederehoudervan prioriteitsaandelenrespectievelijkgewone aandelenheeft,behoudens-

hetbepaaldeindewet,eenrechtvan voorkeurop deaangebodenprioriteitsaandelen-

respectievelijkgewone aandelennaarevenredigheidvan hetgezamenlijkbedragvanzijn-
prioriteitsaandelenrespectievelijkgewone aandelen.

ledereaandeelhouderdievan zijnrechttotvoorkeurgebruikwensttemaken,isverplicht—

binnenvierweken na verzendingvan de indevorigezinbedoeldekennisgevingaande-
directieperaangetekendebriefteberichtenhoeveelvan de aangebodenaandelenhij

wenstovertenemen,bijgebrekewaarvanzijnrechtvan overnemingtenaanzienvan deze

aanbiedingisvervallen,behoudenshernieuwdeaanbiedingalshiernavermeld.

Reflecterende aandeelhouders,aanwie ingelijkerangordeeenrechtvan voorkeur

toekomt,tezamenvoormeeraandelendan voorhen beschikbaarzijn,dan geschiedtde-
toewijzingvan de beschikbareaandelenzoveelmogelijkinverhoudingvan hun bezitaan-
dieaandelen,waaraanzijdatvoorkeursrechtontlenen,en overigensdooreendoorde-
directieteregelenentehoudenverloting,met dienverstandedataangeenaandeelhouder

aldusmeeraandelenkunnen toevallendan totovernamewaarvan hijzichheeftbereid

verklaarden dat,zolangaaniedervan de daarvoorinaanmerkingkomende-

aandeelhouders,tengevolgevan dieverlotingofeenna enigvroegeraanbodeerderplaats

gehadhebbendeverloting,alsvorenbedoeld,niettenminsteeenaandeelistoegevallen,de

aandeelhoudersaanwie daarbijwel eenaandeelistoegevallennietmeeloten.

De directieis-indienen voorzoverdeaandeelhoudersreflecterenvoorminderaandelen-

dan zijnaangeboden-evenwelbevoegd,na daartoeopdrachtofgoedkeuringvan de

vergaderingvan prioriteitsaandelentehebbenverkregeneenofmeerderdenaantewijzen

doorwiedieaandelenofeenofmeerdaarvanworden overgenomen.De vennootschapkan

-mitsvoorwat betreftdegewone aandelenmet instemmingvan deaanbieder-als

gegadigdeworden aangewezen.Hiervandoetdedirectie-gelijktijdigmet de kennisgeving-

van de binnengekomenberichtenvan de andereaandeelhouderstotovername-binnen—

vierweken na afloopvan devooropeisingdoordeandereaandeelhoudersgesteldetermijn

alsbedoeldinlid3 peraangetekendebriefmededelingaande aanbiederen aanhen,diede

aandelenwillenovernemen.

De prijswaarvoorde prioriteitsaandelenworden overgedragenisgelijkaanhetnominaal-

op dezeaandelengestortebedrag.

De koerswaartegendegewone aandelenworden overgedragenwordtdoorpartijenin-
onderlingoverlegbepaald.

Komen zijbinnenvierweken na verzendingvan de inlid6 bedoeldekennisgevingvande-
directieniettotovereenstemming,dan geschiedtdewaardebepalingdooreen

onafhankelijkedeskundige(respectievelijkindieneenvan de partijenzulkswenst,doordrie

onafhankelijkedeskundigen)inonderlingoverlegtebenoemen doordeaanbiederende-
gegadigden,of,indienookoverdezebenoemingpartijenniettotovereenstemmingkunnen
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komen,op eenvoudigverzoekschriftvan de meestgeredepartijtebenoemen doorde-
Voorzittervan de Kamer van Koophandeltothetressortwaartoedestatutairezetelvan de

vennootschapbehoort.

Bijdevaststellingvan deovernemingskoersdoordedeskundige(n)wordtgeenrekening—

gehoudenmet de bijzondererechtenindezestatutenaanhoudersvan prioriteitsaandelen-

toegekend.

Aan dezedeskundige(n)verstrektde directiealledoorhem (hen)verlangdeinlichtingen.—
De directiedeeltonverwijldaandeaanbiederen iederegegadigdebijaangetekendebrief—

mede welkeprijsdoorde deskundige(n)isvastgesteld.

Partijenzijngebondenaande uitspraakvan dezedeskundige(n).

Een reflectantheefthetrechtbinneneenmaand nadathem de prijsismeegedeeldvan-
aankoopaftezien.

Komen hierdooraandelenvrij,dan worden de aldusvrijgekomenaandelenalsnogtegende

doorde deskundige(n)vastgesteldeprijsaande overigegegadigdenaangebodenmet

inachtnemingvan hetinde leden3toten met 6 bepaalde.

De aanbiederblijftbevoegdzijnaanbodintetrekkenmitsditgeschiedtbinneneenmaand—

nadathem bekendisaanwelkegegadigdenhijaldeaandelenwaarophetaanbod

betrekkingheeft,kan verkopenentegenwelkeprijs,inwelkgevalhijdezeaandelen—

behoudten nietaaneenderdezalmogen overdragen.

De kostenvan de deskundige(n)komen voorrekeningvan degenediededeskundige(n)—

naarbillijkheidzullenbepalen,waarbijde deskundige(n)rekeninghouden met het

eventueleintrekkenvan hetaanboddoorde aanbieder.——

8. Indienalleaandelenzijnafgenomenisde aanbiederverplichtbinnentiendagen,nadatna-
temeldenstortingheeftplaatsgehad,totleveringvan deaandelenovertegaan.De

gegadigdenzijnverplichtbinnentiendagenna eendaartoestrekkendverzoekvan de

directiede prijsvan deaandelentestortenen wel,tenzijanderswordtovereengekomen,—
bijde notaristenoverstaanvan wiede aktevan leveringzalwordenverleden.Bijgebreke-

van overeenstemmingtussenpartijenoverde aanwijzingvan dienotariswijstde directiede

notarisaan.Blijveneenofmeergegadigdenmet de bedoeldestortingingebrekedan zalde

directiebinnentweeweken na hetverstrijkenvan voormeldetermijnaandegegadigden-

diewel aan hun stortingsplichthebbenvoldaan,kennisgevenvan hetaantalaandelen—
waarvoorde prijsnietisgestort;dezeaandelengeldenalsaangebodenaandiegenentot-
wiede kennisgevingisgericht.

De gegadigdendieeenofmeervan de aldusbeschikbaargekomen aandelentegende

geldendeprijswensen overtenemen,delenditbinnenveertiendagenna deverzending-

van de hiervoorbedoeldekennisgevingaandedirectiemede.De directiezalbinnen

veertiendagenna hetverstrijkenvan de indevorigezinbedoeldetermijnaandeaanbieder

en degegadigdendiebeschikbaargekomen aandelenhebbenopgeeist,mededelenhoeveel

aandelenworden toegewezenen aanwie.

Hetbepaaldeindevoorlaatstezinvan hetvorigelidisvan overeenkomstigetoepassing.—
De gegadigdenaanwie naderaandelenzijntoegewezenzijnverplichtbinnenveertien

dagenna verzendingvan de hiervoorbedoeldekennisgevingvan toewijzingde doorhen te

dierzakeverschuldigdeprijstestortenop dewijzealshiervoorinditlidomschreven.

9. De aanbiederisvrijinde overdrachtvan alleaangebodenaandelenaandevoorgestelde—
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verkrijger,indiennietalleaangebodenaandelentegencontantebetalingworden

afgenomen,mitsde leveringplaatsheeftbinnendriemaanden nadatditiskomen vastte-
staan.

10.Indiendeaanbiedernietbinnenvierweken deverplichtingtotoverdrachtvan zijnaandelen

isnagekomen,dan isdevennootschaponherroepelijkgevolmachtigdde aandelenoverte-
dragen.

11.Indienen zodraeenaandeelhouderinstaatvan faillissementwordtverklaard,aanhem-
surseancevan betalingisverleend,respectievelijkingevalvan overgangvan aandelen-

daarondernietbegrepenboedelmengingtengevolgevan huwelijkofgeregistreerd

partnerschap-hetzijvoorhetgeheel,hetzijvooreenonverdeeldgedeelte,andersdan door

overdracht,zomede ingevalvan leveringvan aandelenop grondvan verdelingvan een

gemeenschapaaneenanderdan deaandeelhouderzelfuiteengemeenschapwaarinhijde

aandelenhad ingebracht,dan geldenzijn/dezeaandelenalsaangebodeninde zinvan het-
eerstelidvan ditartikel.

Voortsgeldenalsaangebodeninde zinvan ditartikelde aandelenvan eenaandeelhouder-

rechtspersoon,indiende zeggenschapoverde activiteitenvan deondernemingvan

zodanigeaandeelhouder-rechtspersoondooroverdrachtofandereovergangvan aandelen,

dan wel doorovergangvan hetstemrechtop aandelenofdoorhetnemen van aandelen,—
dooreenofmeeranderen-andersdan tengevolgevan huwelijksgoederenrechtof

geregistreerdpartnerschap-wordtverkregenofovergedrageninde zinvan hetS.E.R.-

BesluitFusiegedragsregels2000,zulksongeachtofdiegedragsregelsop de desbetreffende

verkrijgingofoverdrachtvan toepassingzijn.Dieaandelengeldenalsaangebodenophet-
tijdstipwaaropdezeggenschapalshiervoorbedoeldwordtverkregenofovergedragen.De

aandeelhouder-rechtspersoonisverplichtdaarvanmededelingtedoenaandedirectie

onderopgavevan hetaantalvan dieaandelen.

Degene,wiensaandelenkrachtenshetbovenstaandegeldenalsaangeboden,dient

onverwijlddochuiterlijkbinnenvierweken nadateenomstandigheidalshierboven

vermeldzichheeftvoorgedaan,dedirectiehiervaninkennistestellen.Zolangde

aandeelhouderinverzuimistevoldoenaandeverplichtingtotmelding datzicheen

omstandigheidalshierbovenvermeldheeftvoorgedaan,zijnhetaande betreffende

aandelengekoppeldestemrecht,hetrechtop uitkeringenen hetvergaderrechtopgeschort.

Zolangde aandeelhouderinverzuimistevoldoenaandeverplichtingtotmelding datzich-

eenomstandigheidalshierbovenvermeldheeftvoorgedaan,zijnhetaandebetreffende—

aandelengekoppeldestemrecht,hetrechtop uitkeringenen hetvergaderrechtopgeschort.

12.Op de aanbiedingalsomschreveninhetvoorgaandelidvindendevorenstaandebepalingen

inditartikelovereenkomstigetoepassing,met dienverstandedatde aanbiederniet

bevoegdzalzijnzichterugtetrekkenenvoortsmet dienverstandedatineengevalwaarin

krachtensditartikeldeaanbiederde aangebodenaandelenzou mogen overdragenaande-

doorhem opgegevenpersoon(personen),de inditlidbedoeldeaanbiederslechtshetrecht

heeftdieaandelentebehouden.

Indienzichonderde deelgerechtigdende persoonbevindttewiensname de aandelenin-
hetregisterstonden,wordtde aanbiedingsverplichtinggedurendezesmaanden opgeschort

en vervaltindiendeaandelenbinnendietermijnaandiepersoonzijntoegedeeld.

13.Hetbepaaldeinditartikelgeldtookindieniemand,inwelkehoedanigheidofkrachtens—
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welketitelook,eenofmeeraandelenvan eenandermochtwillenvervreemden.

14.Het bepaaldeinditartikelvindtmede toepassingtenaanzienvan claimsen andereuit-
aandelenvoortspruitenderechten,met uitzonderingvan rechtenop uitkeringenin

contanten.

15.Hetbepaaldeindevorigeledenvan ditartikelvindtgeentoepassing,indienalleoverige—
aandeelhoudershetzijaandegenewiensaandelenzijnaangebodenofalsaangeboden

gelden,hetzijaandedirectieschriftelijkhebbenmedegedeelddatzijvoorhet

desbetreffendegevalafstanddoenvan de hen inditartikeltoegekenderechten,mits,voor

watdeoverdrachtbetreft,dezegeschiedtbinnendriemaanden nadatalleoverige

aandeelhouderseenzodanigeverklaringhebbenafgelegd.

Het bepaaldeindevorigeledenvan ditartikelvindtevenmintoepassing,indiende

aandeelhouderkrachtensdewettotoverdrachtvan zijnaandeelaaneeneerderehouder-

ofpersoonalsvermeldindeartikelen4:19,4:21en4:38van hetBurgerlijkWetboek—

verplichtis.

16.De voorgaandeledenvan ditartikelzijnnietvan toepassingbijoverdrachtofovergangvan-

eenofmeeraandelenaandevennootschapofbijvervreemdingdoordevennootschapvan

doorhaarverworvenaandeleninhaarkapitaal.

Directie

Artikel11
1. De vennootschapwordtbestuurddooreendirectiebestaandeuiteendoordealgemene—

vergaderingvasttestellenaantalvan eenofmeerdirecteuren.Ook eenrechtspersoonkan

directeurzijn.

2. De directeurenworden benoemd doordealgemenevergaderingen kunnen doorhaarte-
allentijdeworden geschorsten ontslagen,zulksmet inachtnemingvan hetbepaaldein-
artikel19lid8 van dezestatuten.

3. Indiendealgemenevergaderingeendirecteurheeftgeschorst,dientde algemene

vergaderingbinnendriemaanden na ingangvan deschorsingtebesluitenhetzijtotontslag,

hetzijtotopheffingofverlengingvan deschorsing;bijgebrekedaarvanvervaltde

schorsing.Verlengingvan de schorsingkan slechtseenmaalgeschiedenen tenhoogstevoor

driemaanden ingaandeop de dagwaaropde algemenevergaderingtotverlengingbesluit.—

Indiende algemenevergaderingnietbinnendevoordeverlengingbepaaldetermijntot-
ontslagoftotopheffingvan de schorsingheeftbesloten,vervaltdeschorsing.

4. Een geschorstedirecteurwordtindegelegenheidgesteldzichinde algemenevergadering-

teverantwoordenen zichdaarbijdooreenraadsmantedoenbijstaan.

5. Ingevalvan beletofontstentenisvan eenofmeerdirecteurenzijnde overblijvende

directeurenofisdeenigoverblijvendedirecteurtijdelijkmet hetgehelebestuurbelast.—
Ingevalvan beletofontstentenisvan alledirecteurenofdeenigedirecteurisdepersoon-

diedealgemenevergaderingdaartoetelkenjarezalaanwijzen,voorlopigmet hetbestuur—

belast,ondergehoudenheidingevalvan ontstentenistenspoedigsteeenalgemene

vergaderingbijeenteroepenteneindeeendefinitievevoorzieningtetreffen.

Taakvervullingdirectie

Artikel12

1. De directieisbelastmet hetbesturenvan devennootschap.Bijdevervullingvan haartaak-

richtde directiezichnaarhetbelangvan devennootschapen de met haarverbonden
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onderneming.

De ledenvan dedirectiezullenbijhun bestuurdeeventueeldoordevergaderingvan

houdersvan prioriteitsaandelengegevenaanwijzingeninachtnemen,tenzijdezeinstrijd—

zijnmet hetbelangvan devennootschapen de met haarverbondenonderneming.

2. De directiekan met inachtnemingvan dezestatuteneenreglementopstellen,waarin

aangelegenhedenhaarinternbetreffende,worden geregeld.Voortskunnen de

directeuren,aldan nietbijreglement,hun werkzaamhedenonderlingverdelen.

3. De directievergadertzo dikwijlsalseendirecteurhetverlangt.Zijbesluitmetvolstrekte—

meerderheidvan stemmen.Bijstakingvan stemmen komt geenbesluittotstand.

4. Een directeurneemtnietdeelaande beraadslagingen besluitvormingindienhijdaarbijeen

directofindirectpersoonlijkbelangheeftdattegenstrijdigismet hetbelangvan de

vennootschapen de met haarverbondenonderneming.

5. De vergaderingvan houdersvan prioriteitsaandelenisbevoegdinhetdaartoestrekkende—

besluitvan devergaderingduidelijkteomschrijvenbesluitenvan dedirectieaanhaar

goedkeuringofmachtigingteonderwerpen.

Onverminderdhetbepaaldeindevorigezinheeftdedirectiede machtigingofgoedkeuring

van devergaderingvan prioriteitsaandelennodigvoorbesluitenvan dedirectiestrekkende

tothet:

a. verkrijgen,bezwaren,vervreemden,hurenofverhuren-huuropzeggenofin

huuropzeggingberusten-van registergoederen,alsmedehet

bezwarenvan anderevermogensbestanddelendan registergoederen;

geheelofgedeeltelijkbezwaren,vervreemden,ingebruikof(sub)licentieverstrekken-

ofdoorlinkenvan (enigrechtgekoppeldaan)domeinnamen,waaronderexpliciet

begrependochnietbeperkttotdedomeinnaam www. spele.nl;

aangaanvan geldleningenen/ofhetverkrijgenvan voorschotteninrekening-courant-

tenlastevan devennootschap,alsmedehetplaatsena depositovan degeldenvan de

vennootschap,andersdan bijdedoordealgemenevergaderinggoedgekeurde

instellingen;

terleenverstrekkenvan gelden;

verlenen,wijzigenen intrekkenvan procuratieen hettoekennenofontnemenaaneen

procuratiehoudervan eentitelalsbedoeldinartikel14;

toekennenaaneenlidvan hetpersoneelvan eenvastjaarsalarishogerdan

vijftigduizendeuro,en hetontslaanvan eenlidvan hetpersoneeldateenvast

jaarsalaris,alshierbovenomschreven,geniet;

treffenvan groepsgewijzepensioenregelingenen hettoekennenvan pensioenrechten,

andersdan ingevolgeeengroepsgewijzepensioenregeling;

verbindenvan devennootschapvoorschuldenvan anderen,hetzijdoorborgtocht,—
hetzijop anderewijze;

aangaanvan overeenkomsten,-voorzovernieteenonderdeeluitmakendevan

standaardcontracten-krachtenswelkeeventuelegeschillenzullenworden

onderworpenaanarbitrageofaan bindendadvies,zomede hetaangaanvan

vaststellingsovereenkomsten;

voerenvan gedingen-zoeisendealsverwerende-hetzijtenoverstaanvan degewone
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rechter,hetzijbijwege van arbitrage,hetvragenvan eenbindendadviesmet

uitzonderingevenwelvan hetnemen van dierechtsmaatregelenwelkegeenuitstel—
gedogenofvan louterconservatoireaardzijnenvoortsmet uitzonderingvan het

nemen van maatregelentotinningvan geldvorderingen;

k. uitoefenenvan stemrechtop nietterbeurzegenoteerdeaandelenen andere

stemgerechtigdeeffecten,waaronderbegrepenhetbepalenvan de richtingwaarinzal

worden gestemd;

I. vestigenen opheffenvan kantorenoffilialen;

m. uitbreidenvan de zakenmet eennieuwetakvan bedrijfen hetsluiten,overdragenin-
eigendomofgenotdaaronderbegrepen,van hetbedrijfvan devennootschapofeen-
deelervan;

n. deelnemeninofhetaanvaardenofafstanddoenvan hetbeheeroverandere

ondernemingenen hetbeeindigenvan zodanigedeelnemingen;

o. aangaanvan verbintenissenofhetverrichtenvan handelingen,voorzoverniet

vallendeondereenvan devorigeletters,waarvanhetbedragofwaardeeen

telkenmaledoordevergaderingvan prioriteitsaandelenvastgesteldbedragteboven—

gaat,ofaangegaanrespectievelijkgeldendvooreentijdsduurvan meerdantwaalf—
maanden;

waarbijgeldtdatde hiervoorvermeldebepalingenkelisopgenomen terbeschermingvan-
de houdervan prioriteitsaandelen,meerspecifiekWichiGaming B.V.,voornoemd.

5. Het hiervoorsuba.toten met o.bepaaldeomtrentdegoedkeuringvan devergaderingvan

prioriteitsaandelenvindtgeentoepassingindien:

(i) devennootschapeenaandeelhouderkentdiealleaandeleninhetgeplaatstekapitaal-

van devennootschaphoudten/ofallecertificatenvan aandelen,envoorwatbetreft-
diecertificatenvan aandelengeldtdatdiedirecteurde enigbestuurderisvanhet-
administratiekantoor;en/of

(ii) devennootschapalleprioriteitsaandelenhoudt;en/of

(iii)allebestuurdersvan devennootschapdevennootschaphebbenvertegenwoordigdbij

hetaangaanvan de rechtshandeling,en/ofuithun handelswijzeonmiskenbaarisopte

merken datzijmet dezerechtshandelingzonderenigvoorbehoudhebbeningestemd.—

Bezoldigingenverderearbeidsvoorwaardendirectie

Artikel13
De algemenevergaderingstelt,met inachtnemingvan hetbepaaldeinartikel19lid8 van deze—

statuten,de bezoldigingenverderearbeidsvoorwaardenvan dedirecteurenvast.

Procuratiehouders

Artikel14

De directiekan,mitsmet inachtnemingvan artikel12,lid4,aaneenofmeerpersonen,aldan-
nietindienstvan devennootschap,procuratieverlenenen aaneenofmeerprocuratiehouders—

zodanigetiteltoekennenalszijzalverkiezen.

Vertegenwoordiging

Artikel15

De directievertegenwoordigtdevennootschap,voorzoveruitdewet nietandersvoortvloeit.—
Behalveaande directiekomt,indientweeofmeerdirecteurenzijnbenoemd de

vertegenwoordigingsbevoegdheidslechtstoeaan hetzijde algemeendirecteurhetzijtwee
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gezamenlijkhandelendedirecteuren.

Indienslechtseendirecteurinfunctieis,isdezeafzonderlijkbevoegddevennootschapte

vertegenwoordigen.

Inafwijkingvan hetvoorgaandeisiederedirecteurbevoegdeennotarieleaktehoudende

wijzigingvan destatutenvan devennootschapofnotarieleaktevan uitgiftevan aandelendoor-

devennootschapvooreennotaristelatenverlijden,indienzulksgeschiedtteruitvoeringvan-
eenbesluitvan de algemenevergadering.

Algemene vergadering

Artikel16
1. De gewone algemenevergaderingwordtjaarlijksuiterlijkbinnenzesmaanden na het

boekjaargehouden,ofwelerwordttenminsteeenmaalovereenkomstigartikel20van deze

statutenbesloten.

2. Indezevergadering:

a. wordthetdoorde directieschriftelijkuittebrengenjaarverslagomtrentdegangvan-
zakenvan devennootschapen hetgevoerdebestuuraandeordegesteld,tenzijde-
vennootschapop grondvan dewet isvrijgesteldvan de verplichtingeenjaarverslagop

temaken en geenjaarverslagheeftopgemaakt;

b. worden dejaarrekeningen dewinstbestemmingaande ordegesteld;

c. wordtdedechargevan de directeurenaandeordegesteld;

d. wordtbehandeldhetgeen,met inachtnemingvan artikel2:224van hetBurgerlijk

Wetboeken artikel17,lid2 van dezestatutenverderop de agendaisgeplaatst;

e. wordtinvacaturesvoorzien.

3. Buitengewonealgemenevergaderingenvan aandeelhoudersworden gehoudenzodikwijls-

dedirectiedezebijeenroept.Ditdientdedirectieiniedergevaltedoen,indien(i)een

houdervan eenofmeer prioriteitsaandelen,dan wel (ii)vergadergerechtigden,alleenof-
tezamenvertegenwoordigendetenminsteeenprocentvan hetgeplaatstekapitaal,dit

schriftelijkondernauwkeurigeopgavevan detebehandelenonderwerpenaandedirectie—

verzoeken,tenzijeenzwaarwichtigbelangvan devennootschapzichdaartegenverzet.

Indiengeenvan de ledenvan de directiealsdaneenalgemenevergaderingbijeenroept,—
zodanigdatzijbinnenvierweken na de dagvan ontvangstvan bedoeldverzoekwordt—
gehouden,isiedervan deverzoekerszelftotde bijeenroepingbevoegd,met inachtneming

van hetdaaromtrentindeweten indezestatutenbepaalde.

Artikel17

1. De algemenevergaderingenvan aandeelhoudersworden gehoudenindestatutaireplaats-

van vestigingvan devennootschap.

Een algemenevergaderingkan ookeldersdan hierbovengenoemd gehoudenworden,mits

allevergadergerechtigdenhebbeningestemdmet de plaatsvan devergaderingen de

directeurenvoorafgaandaande besluitvormingindegelegenheidzijngesteldom adviesuit

tebrengen.

2. De bijeenroepinggeschiedt,onverminderdhetbepaaldeinartikel16,lid3,dooreen

directeurbijaangetekendebriefaandeadressenvan aandeelhoudersen overige

vergadergerechtigdenzoalsvermeldinhetregisteralsbedoeldinartikel7.

Alseenaandeelhouderofanderevergadergerechtigdehiermeeinstemt,kan deoproeping-

ookgeschiedendooreenlangselektronischeweg toegezondenleesbaaren
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reproduceerbaarberichtaanhetadresdatdoorde aandeelhoudervoorditdoelaande-
vennootschapbekendisgemaakt.

De termijnvan oproepingbedraagttenminsteachtdagen,dievan deoproepingen van de-

vergaderingnietmeegerekend.Indiendietermijnkorterwas,ofindiendeoproepingniet—

heeftplaatsgehad,kunnen desalniettemingeldigebesluitenworden genomen indienalle-
vergadergerechtigdenermeehebbeningestemddatde besluitvormingplaatsvindtende-
directeurenvoorafgaandaande besluitvormingindegelegenheidzijngesteldom adviesuit

tebrengen.

3. Bijdeoproepingworden detebehandelenonderwerpenvermeld.Een onderwerpwaarvan

de behandelingschriftelijkisverzochtdooreenofmeeraandeelhoudersofanderenaan-
wie hetvergaderrechttoekomt,diealleenofgezamenlijkmeerdan eenprocentvanhet-
geplaatstekapitaalvertegenwoordigen,wordtopgenomen indeoproepingindiende

vennootschaphetverzoeknietlaterdan op de dertigstedagvoordievan devergadering—

heeftontvangenen mitsgeenzwaarwichtigbelangvan devennootschapzichdaartegen—

verzet.

Omtrentonderwerpenwaarvande behandelingnietbijdeoproepingisaangekondigdmet-

inachtnemingvan devooroproepinggesteldetermijn,kan desalniettemingeldigworden—

beslotenindienallevergadergerechtigdenermeehebbeningestemddatde besluitvorming

overdieonderwerpenplaatsvindten dedirecteurenvoorafgaandaande besluitvormingin

degelegenheidzijngesteldom adviesuittebrengen.

4. lederevergadergerechtigdeisbevoegd,hetzijinpersoon,hetzijbijeenschriftelijk

gevolmachtigde,dealgemenevergaderingbijtewonen en daarinhetwoord tevoeren,met

dienverstandedatdezevolmachtslechtskan wordenverstrektaaneenandere

vergadergerechtigdeofeenpersoonalsgemeld inartikel227,lid5 van hetBurgerlijk

Wetboek.

Dezerechtenkunnen ookdoormiddelvan eenelektronischcommunicatiemiddelworden—

uitgeoefend,indiendevergadergerechtigdeofzijngevolmachtigde:

a. viahetelektronischcommunicatiemiddelkan worden geidentificeerd;

b, rechtstreekskan kennisnemenvan deverhandelingentervergadering;

c. hetstemrechtkan uitoefenen;en

d. kan deelnemenaande beraadslagingen.

5. De directiekan naderevoorwaardenstellenaanhetgebruikvan hetelektronische

communicatiemiddel.Dezeeisenworden bijdeoproepingvoordevergaderingbekend-
gemaakt.

Artikel18
1. De algemenevergaderingvoorzietzelfinhaarleiding.De voorzitterbenoemteen

secretaris.

2. Van hetverhandeldeinelkevergaderingworden doordesecretarisnotulengehouden,—
tenzijeennotarieelproces-verbaalwordtopgemaakt.lederedirecteur,zomede de

voorzittervan devergadering,isteallentijdebevoegdopdrachttegeventothetopmaken-

van eenzodanigproces-verbaalop kostenvan devennootschap.

De notulenworden vastgestelddoorde betreffendevergaderingofeenvolgende

vergaderingen tenblijkedaarvangetekenddoordegenendieindevergaderingwaarinde-
vaststellinggeschiedtalsvoorzitteren secretarisfungeren.
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ArtikeI19
1. Inde algemenevergaderinggeeftiederaandeel,met uitzonderingvan stemrechtloze

aandelenen met inachtnemingvan hetbepaaldeinartikel6,lid4van dezestatuten,recht-

op hetuitbrengenvan eenstem.ledereaandeelhouderisbevoegdom hetstemrechtdoor—

middelvan eenelektronischcommunicatiemiddeluitteoefenen.Hiervoorisnodigdataan

devereistenalsomschreveninartikel17,lid4 van dezestatutenisvoldaan.

2. Blancostemmen en ongeldigestemmen worden geachtniettezijnuitgebracht.

3. Aandeelhoudersen anderevergadergerechtigdenkunnen zichtervergaderingdooreen-
schriftelijkgevolmachtigdedoenvertegenwoordigen.Aan deeisvan eenschriftelijke

volmachtwordtookvoldaanalsdevolmachtelektronischisvastgelegd.

4. Allebesluitenworden genomen metvolstrektemeerderheidvan stemmen,tenzijdeze—
statuteneengroteremeerderheidverlangen.

5. De stemmingengeschiedenmondeling.

Stemming bijacclamatieistoegestaan,indiengeenvan destemgerechtigdenzich

daartegenverzet.

6. Mochttenaanzienvan de benoemingvan personenbijeerstestemminggeenvolstrekte—

meerderheidworden verkregen,dan zaleennieuwevrijestemmingplaatshebben.Indien-

ookdan geenvolstrektemeerderheidverkregenwordt,zaleenherstemmingplaatshebben

tussendetweepersonendiede meestestemmen op zichverenigden.Komen door

gelijkheidvan hetaantalverworvenstemmen meerdan tweepersonenvoorde-
herstemminginaanmerking,dan zalbijeentussenstemmingworden beslist,welketwee—
personeninde herstemmingzullenkomen,respectievelijkwie met de persoonop wiehet-
hoogsteaantalstemmen isuitgebracht,inde herstemmingzalworden opgenomen.

Stakenbijeentussenstemming,alsindevorigezinbedoeld,ofbijeeneindstemmingde-
stemmen,dan zaleentweedevergaderingworden bijeengeroepen,waarinopnieuwzal-
worden gestemd.Stakenookindezetweedevergaderingdestemmen dan isgeenbesluit-

totstandgekomen.

7. Bijstakingvan stemmen overandereonderwerpendan de benoemingvan personenbeslist

devergaderingvan houdersvan prioriteitsaandelen.Indiengeenprioriteitsaandelenzijn—
uitgegeven,dan wel indienalleprioriteitsaandelendoordevennootschapzelfgehouden—

worden,zaleentweedevergaderingworden gehouden,nieteerderdan drieweken en niet

laterdan zevenweken na de eerstevergadering,waarinopnieuwzalwordengestemd.—
Stakenookindezetweedevergaderingdestemmen,dan zalde algemenevergaderingeen

ofmeer(mitsbestaandeuiteenonevenaantal)deskundige(n)aanwijzenteneindeoverhet

desbetreffendevoorsteleenbeslissingtenemen,inwelkgevaleenbesluitisgenomen

zodradedaartoeaangewezene(n)heeft/hebbenbeslist.Indiende algemenevergadering—

overdeaanwijzingvan dedeskundige(n)niettotovereenstemmingkan geraken,zal/zullen

dezedeskundige(n)op verzoekvan de meestgeredestemgerechtigdeworden aangewezen

doordeVoorzittervan de Kamer van Koophandeltothetressortwaartoedestatutaire—
zetelvan devennootschapbehoort.

8. Besluitentot:

a. uitgiftevan nog nietgeplaatsteaandelenofgoedkeuringvan directiebesluitentot-
verkrijgingdoordevennootschapvoorhaarrekeningvan volgestorteaandeleninhaar

kapitaalen besluitenvan dealgemenevergaderingtotvervreemdingdoorde
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vennootschapvan inhaarbezitzijndeaandeleninhaarkapitaal,totbeperkingof

uitsluitingtelkensvooreenenkeleuitgiftevan hetvoorkeursrecht,bedoeldinartikel5,

lid5,totoverdrachtvan de inartikel5vermeldebevoegdhedenaaneenander

vennootschapsorgaanentotaanwijzingvan hetinartikel6,lid1bedoeldeandere-
vennootschapsorgaan;

b. benoemingvan eendirecteuren vaststellingvan hetsalaris,tantiemeenverdere

arbeidsvoorwaardenvan eendirecteur;

c. uitkeringaanaandeelhouders,waaronderbegrependochnietbeperkttotuitkering-
van dividendofreserves;

d. wijzigingvan destatutenofontbindingvan devennootschap;

e. hetuitgevenvan rechtenop hetnemen van aandelen;

kunnen slechtsworden genomen met toestemmingvan dealgemenevergaderingvan

houdersvan prioriteitsaandelen,alsmedemet eenmeerderheidvan tenminstedrie—

vierdenvan destemmen,uitgebrachtineenalgemenevergadering,waarinhetgehele—
geplaatstekapitaalisvertegenwoordigd.

Indienineenvergaderingwaarinkrachtensditlideenquorum vereistis,ditquorum niet—
aanwezigis,wordteentweedevergaderingbijeengeroepen,tehouden nieteerderdan-
zestiendagenen nietlaterdan zesweken na deeerste.

Dezetweedevergaderingkan hetbetrokkenbesluitnemen,ongeachthetaantal

vertegenwoordigdeaandelen,mitsmet eenmeerderheidvan tenminstedrievierdenvan-
de uitgebrachtestemmen.

9, Besluitentotschorsingvan eendirecteuroftotontslagvan eendirecteurkunnen slechts—
worden genomen met eenmeerderheidvan tenminstetweederdenvan de uitgebrachte—

stemmen,welkemeerderheidmeerdan de helftvan hetgeplaatstekapitaal

vertegenwoordigt.Inzakeditonderwerpkan nietmet gebruikmakingvan artikel2:230lid3

van hetBurgerlijkWetboekeentweedealgemenevergaderingworden bijeengeroepen.—
10.Een statutaireregelingwaarbijaanvruchtgebruikers,pandhoudersen/ofcertificaathouders

vergaderrechtistoegekendkan slechtsmet instemmingvan de betrokkenrechthebbenden

worden gewijzigd.

11.Een besluittotstatutenwijzigingdatspecifiekafbreukdoetaan enigrechtvan houdersvan-

aandelenvan eenbepaaldesoortofaanduidingbehoefteengoedkeurendbesluitvan deze

groepvan aandeelhouders,tenzijtentijdevan detoekenningvan hetrechtde bevoegdheid

totwijzigingbijde bepalinguitdrukkelijkwas voorbehouden.Hetvorenstaandedoetnietaf

aanhetvereistevan instemmingwaardituitdewetvoortvloeit.

Artikel20

1. Besluitvormingvan aandeelhouderskan op anderewijzedan ineenvergadering

geschieden,mitsallevergadergerechtigdenmet dezewijzevan besluitvormingschriftelijk-

oflangselektronischeweg hebbeningestemd.

De stemmen worden schriftelijkuitgebracht.Aan hetvereistevan schriftelijkheidvande-
stemmen wordttevensvoldaanindienhetbesluitondervermeldingvan dewijzewaarop—
iedervan de aandeelhoudersheeftgestemdschriftelijkofelektronischisvastgelegd.De-
directeurenwordenvoorafgaandaande besluitvormingindegelegenheidgesteldom

adviesuittebrengen.
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2. Indienbesluitvormingplaatsvindtovereenkomstiglid1zijnallevereistenomtrentquorum-

en gekwalificeerdemeerderheidzoalsbijdewetofdezestatutenbepaaldvan

overeenkomstigetoepassing,met dienverstandedatbuitenvergaderingtenminstezoveel

stemmen dienenteworden uitgebrachtalshetquorum vereistvoorhetdesbetreffende—

besluit.

Vergaderingvan houdersvan prioriteitsaandelen

Artikel21

1. Vergaderingenvan houdersvan prioriteitsaandelenworden gehoudenzodikwijlseen

besluitvan eenzodanigevergaderingnoodzakelijkis,zomede indieneenzodanige

vergaderingwenselijkwordtgeoordeeld,hetzijdooreendirecteur,hetzijdooreenofmeer

houdersvan prioriteitsaandelen.

2. Indieneenofmeerhoudersvan prioriteitsaandeleneenzodanigevergaderingwensen,—
gevenzijdaarvanschriftelijk,onderopgavevan detebehandelenonderwerpen,aande-
directiekennis.

Indiengeenvan de directeurenalsdaneenvergaderingbijeenroept,zodanigdatzijbinnen—

vierweken na ontvangstvan bedoeldverzoekwordtgehouden,isdeverzoekerzelftot

bijeenroepingbevoegd,met inachtnemingvan hetdaaromtrentindezestatutenbepaalde.

3. Hettenaanzienvan hetoproepenen houdenvan algemenevergaderingenen van dewijze

van besluitvormingvan dealgemenevergaderingbepaalde,vindtzoveelmogelijk

overeenkomstigetoepassingop hetoproepenen houden van devergaderingenvan

houdersvan prioriteitsaandelenen op de besluitvormingvan dezevergaderingen,met dien

verstandedatstemrechtalleenkan worden uitgeoefenddoorde houdersvan

prioriteitsaandelenofhun gevolmachtigdenen datallebesluitenop dezeafzonderlijke—
vergaderingenworden genomen metvolstrektemeerderheidvan stemmen.

4. Inafwijkingvan hetgeendewetdienaangaandebepaaltishetoordeelvan devoorzitter—
omtrentdetotstandkomingvan de inhoudvan eenbesluitvan devergaderingvan houders

van prioriteitsaandelennietbeslissend.

Boekjaar.Jaarrekening

Artikel22

1. Hetboekjaarishetkalenderjaar.

2. Jaarlijksbinnenvijfmaanden,na afloopvan elkboekjaar-behoudensverlengingvan deze—

termijnmet tenhoogstezesmaanden doordealgemenevergaderingop grondvan

bijzondereomstandigheden-wordtdoorde directiedejaarrekeningopgemaakt,welkeaan

de algemenevergaderingtervaststellingwordtovergelegd.

De jaarrekeninggaatvergezeldvan hetjaarverslagen van de inartikel2:392,lid1van het-
BurgerlijkWetboekbedoeldeoverigegegevens,eenen andervoorzoverop de

vennootschapvan toepassing.

Hetjaarverslagwordtvastgestelddoordedirectie.De jaarrekeningwordtondertekend—
dooralledirecteuren;ontbreektde ondertekeningvan eenofmeervan hen,danwordt—
daarvanonderopgaafvan de redenmeldinggemaakt.

Indienalleaandeelhouderstevensdirecteurvan devennootschapzijn,geldtde

ondertekeningvan dejaarrekeningdooralledirecteurentevensalsvaststellingvan de

jaarrekening,mitsalleoverigevergadergerechtigdenindegelegenheidzijngesteldom

kennistenemen van de opgemaaktejaarrekeningen met dezewijzevan vaststelling
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hebbeningestemd.

3. Indiende directiewordtgedechargeerdvoorhetdoorhaarinenigboekjaargevoerde

bestuur,dan beperktdiedechargezichtothetgeenuitdejaarrekeningblijktofaande-
algemenevergaderingbekendisgemaakt,onverminderdhetgeenindewet isbepaald.—
Indienvaststellingvan dejaarrekeninggeschiedtovereenkomstighetin lid2 van ditartikel-

bepaalde,strektdezevaststellingtevenstotdechargevan alledirecteuren.

4. Van de dagvan deoproepingtotde algemenevergaderingbestemdtotbehandelingvan de

jaarrekening,totde afloopvan dievergadering,liggende inlid2 gemeldestukkenten

kantorevan devennootschapvoordeaandeelhoudersen overigevergadergerechtigdenter

inzage.

ledervan hen kan kosteloosvolledigeafschriftendaarvanverkrijgen.Indiendestukken—
gewijzigdwordenvastgesteld,isdevorigezinvan overeenkomstigetoepassingop de aldus

vastgesteldestukken.

5. De vennootschapkan aaneenaccountantalsbedoeldinartikel2:393van hetBurgerlijk—
Wetboekdeopdrachtverlenenom dedoorde directieontworpenjaarrekeningte

onderzoekenovereenkomstighetbepaaldeinlid3van datartikel,met dienverstandedat-
devennootschapdaartoegehoudenisindiendewetdaartoeverplicht,De opdrachtkan-
wordenverleendaaneenorganisatiewaarinaccountantssamenwerken.Indiendewet niet

verplichtdatde indevorigezinbedoeldeopdrachtwordtverleend,kan devennootschap-

eenopdrachttotonderzoekvan deopgemaaktejaarrekeningookaaneenandere

deskundigeverlenen;dezedeskundigewordthiernaookaangeduidals:accountant.Tothet

verlenenvan de opdrachtisde algemenevergaderingbevoegd.Gaatdezedaartoenietover

dan isdedirectiedaartoebevoegd.De accountantbrengtomtrentzijnonderzoekverslag-
uitaande directieen geeftde uitslagvan zijnonderzoekineenverklaringweer.De

opdrachtkan teallentijdeworden ingetrokkendoorde algemenevergaderingendoor—
degenediehaarheeftverleend.

Winstenverlies

Artikel23

1. De algemenevergaderingis,mitsmet toestemmingvan devergaderingvan houdersvan-
prioriteitsaandelen,bevoegdtotbestemmingvan dewinstdiedoordevaststellingvande-
jaarrekeningisbepaaldentotvaststellingvan uitkeringen,voorzoverheteigenvermogen-

van devennootschapgroterisdan de reservesdiekrachtensdewetofdezestatuten

moetenworden aangehouden.

2. Een besluitvan de algemenevergaderingdatstrekttotuitkeringheeftgeengevolgen

zolangdedirectiegeengoedkeuringheeftverleend.De directieweigertslechtsde

goedkeuringindienhetweetofredelijkerwijsbehoorttevoorziendatdevennootschapna-

de uitkeringnietzalkunnen blijvenvoortgaanmet hetbetalenvan haaropeisbare

schulden.

3. Indiendevennootschapna eenuitkeringnietkan voortgaanmet hetbetalenvan haar

opeisbareschulden,zijndedirecteurendiedattentijdevan de uitkeringwistenof

redelijkerwijsbehoordentevoorzienjegensdevennootschaphoofdelijkverbondenvoor-
hettekortdatdoorde uitkeringisontstaanmet dewettelijkerentevanafde dagvande-
uitkering.Artikel2:248lid5 van hetBurgerlijkWetboekisvan overeenkomstigetoepassing.

Nietverbondenisdedirecteurdiebewijstdathetnietaan hem tewijtenisdatde
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vennootschapde uitkeringheeftgedaanen dathijnietnalatigisgeweestinhettreffenvan

maatregelenom degevolgendaarvanaftewenden.

Degenediede uitkeringontvingterwijlhijwistofredelijkerwijsbehoordetevoorziendat-
devennootschapna de uitkeringnietzou kunnen voortgaanmet hetbetalenvan haar

opeisbareschuldenisgehoudentotvergoedingvan hettekortdatdoorde uitkeringis

ontstaan,met dewettelijkerentevanafde dagvan de uitkering,iedervoortenhoogstehet

bedragofdewaardevan de doorhem ontvangenuitkering.Indiendedirecteurende

vorderinguithoofdevan de eerstezinhebbenvoldaan,geschiedtde indederdezin

bedoeldevergoedingaande directeurennaarevenredigheidvan hetgedeeltedatdoor—
iedervan de directeurenisvoldaan.

Ten aanzienvan eenschulduithoofdevan deeersteofderdezinisdeschuldenaarniet—
bevoegdtotverrekening.

Hetbepaaldeinditlidisnietvan toepassingop uitkeringenindevorm van aandeleninhet

kapitaalvan devennootschapofbijschrijvingenop niet-volgestorteaandelen.Met een

directeurwordtvoordetoepassingvan hethierbovenbepaaldegelijkgestelddegenedie-
hetbeleidvan devennootschapheeftbepaaldofmede heeftbepaald,alsware hij

directeur,

4. De vennootschapmag ooktussentijdsookuitkeringendoen,met inachtnemingvan hetin-
lid3 bepaalde.

5. De algemenevergaderingkan besluitendatdividendengeheelofgedeeltelijkinandere—
vorm dan incontantenzullenworden uitgekeerd.

6. Dividendenmoeteneenmaand na vaststellingbetaalbaarworden gesteld,tenzijde

algemenevergaderingeenandertijdstipbepaalt.

7. Dividendvorderingenverjarendoorverloopvan vijfjarenna aanvangvan dedagvolgendop

diewaaropzijopeisbaarzijngeworden.

Statutenwijziging,ontbinding

Artikel24

1. Besluitentotwijzigingvan dezestatutenofontbindingvan devennootschapbehoevende-
toestemmingvan devergaderingvan houdersvan prioriteitsaandelen,met dienverstande-

datdezetenaanzienvan eenbesluittotontbindingvan devennootschapvoorafdientte-
zijnverleend.

2. Een toestemmingvan devergaderingvan houdersvan prioriteitsaandelenisechterniet—
vereist,indienhetdesbetreffendebesluitvan dealgemenevergaderingwordtgenomen-
met algemenestemmen ineenvergadering,waarinhetgehelekapitaalvertegenwoordigd-

isofindienergeengeplaatsteprioriteitsaandelenworden gehoudendooranderendande-
vennootschap.

Vereffening

Artikel25

1. Indiendevennootschapwordtontbondeningevolgeeenbesluitvan de algemene

vergadering,geschiedtdevereffeningdoorde directie,tenzijdealgemenevergadering
-opvoorstelvan devergaderingvan houdersvan prioriteitsaandelen-andersbepaalt.

2. De algemenevergaderingsteltde beloningvan devereffenaarsvast.

3. De vereffeninggeschiedtmet inachtnemingvan dewettelijkebepalingen.Tijdensde

vereffeningblijvendezestatutenvoorzovermogelijkvan kracht.
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4. Hetgeenna voldoeningvan alleschuldenvan hetvermogenvan devennootschapis

overgebleven,wordttussende aandeelhoudersverdeeldinverhoudingvan hetnominaal—

bedragvan hun aandelenbezit.

5. Gedurendezevenjarennadatdevennootschapheeftopgehoudentebestaan,blijvende-
boeken,bescheidenen anderegegevensdragersvan devennootschapberustenonder

degene,diedaartoedoordealgemenevergaderingisaangewezen.

SLOTBEPALING:

Ten slotteverklaardedecomparant:

1. Hetthansgeplaatstekapitaalvan devennootschapbestaatuitachttien(18)aandelen,—
genummerd 1toten met 18,elkaandeelnominaalgrooteenduizendeuro(C1.000,-).—

2. Met hetvan krachtwordenvan deonderhavigestatutenwijzigingwordtiederaandeelvan-

eenduizendeuro(C1.000,-)nominaalomgezetineenduizend(1.000)gewoneaandelen-
van eeneuro(C1,-)nominaal.

3. Tergelegenheidvan dezestatutenwijzigingwordtgeplaatsteen(1)prioriteitsaandeel,

nominaalgrooteeneurocent(C0,01),genummerd P1,zulksonderdeverplichtingtot

volstorting.

4. Hetgeplaatstekapitaalvan devennootschapzalna hetpasserenvan dezeakteen deakte—

houdendeuitgiftevan hetsub3.bedoeldeaandeel,achttienduizendeuroen eeneurocent-

(C18.000,01)bedragen,verdeeldineen(1)prioriteitsaandeel,nominaalgrooteen

eurocent(C0,01),genummerd P1,en achttienduizend(18.000)gewone aandelen,elk

nominaalgrooteeneuro((1,-),genummerd 1toten met 18.000.

5. Een exemplaarvan de notulenvan vorenbedoeldeaandeelhoudersvergaderingwordtaan-
dezeminuutgehecht.—

De comparantismij,notaris,bekend.

WAARVAN AKTE inminuutisverledenteRotterdamop dedatum inhethoofdvan de akte

vermeld.Na hetmededelenvan de zakelijkeinhoudvan de akteen hetgevenvan een

toelichtingdaaropaandecomparant,heeftdezeverklaardvan de inhoudvan de aktekenniste-

hebbengenomen en daarmeeintestemmen.Vervolgensisde akte,onmiddellijkna beperkte—

voorlezing,doorde comparanten mij,notaris,ondertekend.

(Volgtondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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