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STATUTENWIJZIGING

verscheen
voormij,Mr Drs RoelfXanderJanmei tweeduizenddertien,
Heden,negenentwintig
notaris
teRotterdam:
Blokzijl,

de heerNielsLeo Marjovan Huet,wonende Gegevens verwijderd door KvK geboren
nummer
houdervan paspoort
negentienhonderd
vijfentachtig,
teSittard
op tienoktober
Gegevens verwijderd door KvK

alspartner.
ongehuwd en nietgeregistreerd

van
van de algemenevergadering
van een besluit
teruitvoering
De comparantverklaarde

besloten—
gevestigde
teLimbricht,
gemeenteSittard-Geleen,
aandeelhouders
van de statutair
kantoorhoudend
te
NETWORK
B.
V.
KEYGAMES
met beperkte
aansprakelijkheid:
vennootschap
,
onder—
in hetHandelsregister
Saturnusstraat
2516AH 's-Gravenhage,
60,unit2,ingeschreven
tot
heden gehoudenteRotterdam in welkevergadering
hijtevens
nummer 140777847,

het-

te
van de vennootschap
van de onderhavige
aktewerd gemachtigd-de statuten
verlijden
alsvolgt:
en in hun geheelvasttestellen
wijzigen

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel
1

1.

De vennootschap
draagtde naam: KeyGames Network B.V.

2.

te's-Gravenhage.
Zijisgevestigd

Doel
Artikel
2

heefttendoel:
De vennootschap
ondermeer isbegrepenhetonline(waaronder
publiceren
en exploiteren
a. hetontwikkelen,
van (online)
games;
verkopen)
van internetdiensten;
b. hetuitoefenen
diensten;
c. hetverlenenvan consultancy
eigendomsrechten,
en vervreemdenvan intellectuele
d. hetin eigendom hebben,exploiteren

vervreemdenen in standhouden van licenties;
alsmedehetverwerven,
en ondernemingen,
en vervreemdenvan vennootschappen
e. hetoprichten,
verkrijgen
en
en vervreemdenvan belangendaarinen hetbeherenofdoen beheren,
verkrijgen

hethet-

en ondernemingenen het
overvennootschappen
voerenofdoen voerenvan bestuur
daarvan;
financieren
ofdoen financieren
en industriele
van intellectuele
van rechten
beherenen exploiteren
f. hetverkrijgen,

eigendom;
en roerende
zaken,effecten
beherenen vervreemdenvan registergoederen
g. hetverkrijgen,
hetterleenopnemen en terleen
en anderevermogenswaardenen waardepapieren,
tenbehoevevan derden;
van zekerheid
van gelden,
hetstellen
verstrekken

—
hetuitvoering
geven aan pensioenregelingen,
van periodieke
uitkeringen,
h. hetverstrekken
en hetaangaanvan lijfrenteovereenkomsten,

bevorderlijk—
verbandhoudtofdaartoe
van al hetgeenmet hetvorenstaande
en hetverrichten
kunnen zijn.

en aandelen
Kapitaal
Artikel
3
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1.

van
Het kapitaal
van de vennootschap
isverdeeld
in een ofmeer gewone aandelen

een-

-)elk,en een ofmeer prioriteitsaandelen
van een eurocent
euro(C 1,
01)elk.
(C 0,
2. Waar in dezestatuten
wordtgesprokenvan aandelenen aandeelhouders
zijndaaronder—
zowel de houdersvan
alsde gewone aandelen,
respectievelijk
zowelde prioriteitsaandelen
uitdrukkelijk—
hettegendeel
prioriteitsaandelen
alsvan gewone aandelenbegrepen,
tenzij
blijkt.

Statutaire
aandeelhouders
verplichtingen
Artikel
4

1.

van-

verplichtingen
Deze statuten
kunnen aan aandelendan wel hetaandeelhouderschap

verbintenisrechtelijke
aardverbindenen/ofeisenverbinden.
WichiGamingmet beperkte
aansprakelijkheid
2. Indienen zodrade besloten
vennootschap
nietlangereen ofmeer
B.V.,ingeschreven
in hetHandelsregister
ondernummer 51762269

mee
onverwijld
van de vennootschap
houdt,iszijverplicht
gewone aandelenin hetkapitaal
van de doorhaargehouden prioriteitsaandelen.
tewerken aan inkoopdan wel intrekking
worden genomen met algemene
Een besluit
totwijziging
van ditartikel
kan slechts

—

3.

stemmen

in een vergadering
waarinalleaandeelhouders
aanwezigofvertegenwoordigd—

zijn.

en voorkeursrecht
Uitgifte
Artikel
5

1.

19lid8 totvan hetbepaaldein artikel
De algemenevergadering
besluit
met inachtneming
met inachtneming
van voornoemd artikel
van nog nietgeplaatste
aandelenen stelt
uitgifte
met dienverstande
datde uitgiftede koersen de verderevoorwaardenvan uitgifte
vast,
van prioriteitsaandelen
slechts
a parikan geschieden.

in-

van hetbepaalde
2. Uitgifte
van aandelengeschiedt
aktemet inachtneming
bijnotariele
2:196
Wetboek.
artikel
van hetBurgerlijk

3.

worden—

Bijhetnemen van een aandeelmoet daarop(tenminste)hetnominalebedrag

te
Bedongen kan worden dathetnominalebedragofeen deeldaarvanpas behoeft
gestort.
hetzalhebben
van een bepaalde
ofnadatde vennootschap
worden gestort
na verloop
tijd
worden onthevenvan
Een aandeelhouder
kan nietgeheelofgedeeltelijk
opgevraagd.
behoudenshetbepaaldein de wet.
totstorting,
verplichting
dan diewaarinhetnominalebedragStorting
op een aandeelin een anderegeldeenheid
kan slechts
geschieden
met toestemmingvan de vennootschap.
van de aandelenluidt,
behoudenshet
4. lederehoudervan prioriteitsaandelen
en/ofgewone aandelenheeft,
prioriteitsen gewone
recht
van
voorkeur
de
uit
te
in
de
geven
bepaalde
wet,een
op
naarevenredigheid
van hetgezamenlijk
bedragvan zijnaandelenin de
aandelen,
betreffende
soort.
toekomt,
daarvannietvolledig—
aan wie zodanigvoorkeursrecht
Indieneen aandeelhouder,
toeaan de overige—
het
voorkeursrecht
gedeelte
gebruikmaakt,komt voorhetvrijgevallen
omschrevenverhouding.
aandeelhouders,
in de hiervoor
met inachtneming
van het
Het totuitgifte
bevoegdevennootschapsorgaan
bepaalt,
totuitgifte,
hiervoor
in ditliden in de wet bepaalde,
bijhetnemen van hetbesluit
op welke
hetvoorkeursrecht
zalworden uitgeoefend.
wijzeen binnenwelketermijn
verlenen
van rechten
tothetnemenisvan overeenkomstige
het
5. Ditartikel
toepassing
op
van aandelen,
maar isnietvan toepassing
op hetuitgevenvan aandelenaan een persoon—

de-
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tothetnemen van aandelenuitoefent.
dieeen voordienreedsverkregenrecht
eigenaandelen
Verkrijging
Artikel
6

1.

aandelen
geenvolgestorte
De vennootschap
mag, behalveom nietofonderalgemenetitel,
indienheteigenvermogen,verminderdmet de verkrijgingsprijs,
verkrijgen
in haarkapitaal

moeten worden
de wet ofde statuten
diekrachtens
kleiner
isdan de reserves
directie
weetofredelijkerwijs—
indien
de
geldteveneens
Het vorenstaande
aangehouden.
nietzalkunnen blijven
na de verkrijging
behoorttevoorziendatde vennootschap
schulden.
van haaropeisbare
voortgaanmet hetbetalen
isnietig.
aandelenin haarkapitaal
van niet-volgestorte
doorde vennootschap
Verkrijging
van de
in
het
kapitaal
aandelen
van
zijncertificaten
Onder hetbegripaandelenin ditartikel

—

begrepen.
vennootschap
wordtgehouden dooreen anderdan,en andersTen minsteeen aandeelmet stemrecht
ofeen van haardochtermaatschappijen.
dan voorrekeningvan,de vennootschap

—

van hetbepaaldein artikel—
met inachtneming
totinkoopheeft,
van de directie
Een besluit
nodig.
van de algemenevergadering
goedkeuring
schriftelijke
19lid8,de voorafgaande
van doorhaarverworvenaandelenin
2. Ten aanzienvan vervreemdingdoorde vennootschap

dateen
met dienverstande
toepassing,
5 van overeenkomstige
isartikel
haarkapitaal
tot
de
bevoegdheid
dat
e
n
zodanigevervreemdingook benedenparizalkunnen geschieden

3.

ligt.
hiertoe
besluiten
bijde directie
van aandelenin haar
ontleent
aan aandelennoch aan certificaten
De vennootschap
uitwelken
houdt,enigvoorkeursrecht,
welke zijofeen dochtermaatschappij
kapitaal

hoofdeook.
ofaan een dochtermaatschappij—
aan de vennootschap
4. Voor een aandeeldattoebehoort
evenmin vooreen
geen stem worden uitgebracht;
daarvankan in de algemenevergadering
houdt.
aandeelwaarvan eenvan hen de certificaten
en haar
en pandhoudersvan aandelendieaan de vennootschap
Vruchtgebruikers
uitgesloten,
toebehoren
zijnevenwel nietvan hun stemrecht
dochtermaatschappijen
voordathetaandeelaan de
was gevestigd
ofhetpandrecht
indienhetvruchtgebruik

ofeenDe vennootschap
daarvantoebehoorde.
ofeen dochtermaatschappij
vennootschap
vooreen aandeelwaarop zijeendaarvankan geen stem uitbrengen
dochtermaatschappij
ofeen pandrechtheeft.
van vruchtgebruik
recht
stemmen,aanwezigofvertegenwoordigd
de aandeelhouders
in hoeverre
5. Bijde vaststelling
is,wordt—
wordtofvertegenwoordigd
verschaft
ofin hoeverrehetaandelenkapitaal
zijn,
daarvoor
dat
geen stemgeen rekeninggehouden met aandelenwaarvan de wet bepaalt
kan worden uitgebracht.

6.

van aandelenin haarkapitaal
ontleent
aan aandelendan wel certificaten
De vennootschap

dezeaandelenofcertificatenuitwelken hoofdeook,tenzij
geen rechtop enigeuitkering
ofpandrechtofvan dezeaandelen
zijnmet een vruchtgebruik
van aandelenbelast
toekomtaan de
tengevolgewaarvan hetwinstrecht
certificaten
zijnuitgegeven

7.

de pandhouderofde certificaathouder.
vruchtgebruiker,
tellen
datop iederaandeelzalworden uitgekeerd,
van hetbedrag,
Bijde berekening

de-

aandelenalsbedoeldin hetvorigelidnietmee.
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met voorafgaande
8. De vennootschapkan ingevolgeeen doorde algemenevergadering,

—

soort,
van houdersvan aandelenvan de desbetreffende
toestemmingvan de vergadering
teallentijde—
terzake
bepalingen
van de wettelijke
en met inachtneming
genomen besluit
alle
bedragop hetzij
van hetgestorte
terugbetaling
overgaantotde geheleofgedeeltelijke
allegewone aandelen.
hetzij
aandelen,
preferente
cumulatief

Aandelenen aandeelhoudersregister
Artikel
7

1.

van P1 afen
De aandelenluidenop naam en zijngenummerd: de prioriteitsaandelen

de-

gewone aandelenvan 1 af.
uitgegeven.
2. Er worden geen aandeelbewijzen
zijn—
van alleaandeelhouders
waarinde namen en adressen
houdteen register
3. De directie
van de doorhen gehouden
opgenomen,met vermeldingvan hetaantalen de soort
de datum van
van de datum waarop zijde aandelenhebben verkregen,
aandelen,
alsmedevan hetopisverbonden,
ofaan dieaandelenstemrecht
erkenningofbetekening,

bedrag.
iederaandeelgestorte
van
van hen dieeen recht
opgenomen de namen en adressen
Voortsworden in hetregister
ofeen pandrechtop dieaandelenhebben,met vermeldingvan de datum—
vruchtgebruik
alsmede—
de datum van erkenningofbetekening,
waarop zijhetrechthebben verkregen,
8 toekomen.
artikel
hen overeenkomstig
welke aan de aandelenverbondenrechten
vanvan allehoudersvan certificaten
Totslotworden opgenomen de namen en adressen

met vermeldingvan de datum waarop hetisverbonden,
aandelenwaaraanvergaderrecht
—
isverbondenen de datum van erkenningofbetekening.
aan hun certificaat
vergaderrecht
moeten worden opgenomen—
en anderenvan wie gegevensin hetregister
4. Aandeelhouders
bekend is.Indientevenservoortezorgendathun adresbijde vennootschap
zijnverplicht
houdt
adresbekend wordtgemaaktmet alsdoelopneming in hetregister,
een elektronisch
mededelingenen/ofdezebekendmakingtevensde instemmingin om allekennisgevingen,
te
weg toegezonden
langselektronische
vooreen algemenevergadering
oproepingen
krijgen.
zolangniet
gelden,
de vennootschap
tegenover
blijven
De hierbovenomschrevenadressen

een anderadresisopgegeven.
aan de directie
brief
bijaangetekende
bijgehouden.
regelmatig
wordtdoorde directie
5. Het register
lid
3 bedoeldepersoonom nieteen uittreksel
een
in
aan
verstrekt
desgevraagd
6. De directie
Rustop hetaandeeleen recht
totzijnrechtop een aandeel.
met betrekking
uithetregister

enaan wie hetstemrecht
dan vermeldthetuittreksel
ofeen pandrecht,
van vruchtgebruik
toekomen.
vergaderrecht
terinzagevan de
tenkantorevan de vennootschap
7. De directie
legthetregister
dan wel vergaderrechten pandhoudersdiestemrecht
vruchtgebruikers
aandeelhouders,
devan aandelenwaaraan bij(ofkrachtens)
hebben,alsmedevan houdersvan certificaten
"vergadergerechtigden").
gezamenlijk:
isverbonden(hierna
vergaderrecht
statuten
van aandelen
en certificaten
pandrecht
Vruchtgebruik,

8
Artikel

1.

van het
Indienbijde vestiging
worden gevestigd.
Op aandelenkan vruchtgebruik

en de
tussende aandeelhouder
isbepaald(ofnadienschriftelijk
vruchtgebruik
vruchtgebruiker,
aan
de
toekomt
dathetstemrecht
isovereengekomen)
vruchtgebruiker

—

Parklaan17

3016BA Rotterdam

Company.info

Postbus23052
3001KB Rotterdam
010-277
0300
Telefoon
eu
www. schaap.

van het
toeindienzowel dezebepalingals- bijoverdracht
komt hem ditrechtslechts
isgoedgekeurddoorde algemene
de overgangvan hetstemrecht
vruchtgebruik-

vergadering.

het-

indien
toeaan de vruchtgebruiker
de vorigezin komt hetstemrecht
Wetboek,
van hetBurgerlijk
en 4:21
4:19
isalsbedoeldin de artikelen
een vruchtgebruik
ofde rechter
doorpartijen
op de voet
van hetvruchtgebruik
tenzij
bijde vestiging
van
In afwijking

—

van-

Wetboek andersisbepaald.
lid4 van hetBurgerlijk
artikel
4:23,
heeften de
geen stemrecht
dievanwege een vruchtgebruik
2. De aandeelhouder
diedoorde wet zijntoegekendhebben de rechten
heeft,
diestemrecht
vruchtgebruiker

De-

isverbonden.
van aandelenwaaraanvergaderrecht
aan de houdersvan certificaten
of
tenzij
rechten
niet,
bijde vestiging
heeftdeze
heeft,
diegeen stemrecht
vruchtgebruiker

andersisbepaald.
van hetvruchtgebruik
overdracht
kunnen -andersdan met toestemmingrechten
3. Aandelenen uitaandelenvoortspruitende
van houdersvan prioriteitsaandelen,
alsmedede vergadering
van de algemenevergadering
kunnen verbinden-niet
voorwaarden
tothetverlenenvan toestemming
dieaan hetbesluit
worden verpand.

4.

heeften de pandhouderdie
geen stemrecht
dievanwege een pandrecht
De aandeelhouder
diedoorde wet zijntoegekendaan houdersvanhebben de rechten,
stemrecht
heeft,
De pandhouderdiegeen—
isverbonden.
van aandelenwaaraanvergaderrecht
certificaten
ofovergangvan het
tenzij
bijde vestiging
heeftdezerechtenniet,
stemrecht
heeft,

andersisbepaald.
pandrecht
indiende algemene—
toe,
van aandelenkomt vergaderrecht
5. Aan houdersvan certificaten
mitskan ditvergaderrecht,
De algemenevergadering
heeft.
besloten
daartoe
vergadering
ontnemen.
aan de certificaten
met instemmingvan de betrokkenhoudersvan certificaten,

Indiencertificatenvan aandelenmogen nietworden uitgegeven.
aan toonder
6. Certificaten

de-

zullen,
zolang
bepaaldeworden uitgegeven,
aan toonderin weerwilvan hethiervoor
rechten—
verbonden
aandelen
de aan de desbetreffende
aan toonderuitstaan,
certificaten

nietkunnen worden uitgeoefend.

Gemeenschapen levering
Artikel
9

toteen
certificaten
rechten
daaropofvooraandelenuitgegeven
beperkte
1. Indienaandelen,

—

dooreen doorhen
zichslechts
deelgenoten
gemeenschapbehorenkunnen de gezamenlijke
doen vertegenwoordigen.
de vennootschap
aangewezenpersoontegenover
schriftelijk
dan wel de
van vruchtgebruik
op een aandeel,
van een aandeelofvan een recht
2. De levering
—
aandeel,
een
ofvan een pandrechtop
van vruchtgebruik
afstand
van een recht

of
vestiging

bijnotarielerechtdaaropgeschiedt
van een aandeelofeen beperkt
zomede de toedeling
Wetboek.
van hetBurgerlijk
2:196
van hetbepaaldein artikel
aktemet inachtneming

Blokkeringsregeling
Artike
I 10

1.

zijn-

een ofmeer van
ook tenoemen de "aanbieder")
(hierna
Indieneen aandeelhouder
wil
onderbezwarendetitel
hetzij
om niet,
en/ofgewone aandelenhetzij
prioriteitsaandelen

alsen de personen,
aandeelhouders
aan de overige
dezeeerst
ishijverplicht
overdragen,
aan tebieden.
bedoeldin lid6 van ditartikel
kennisvan
brief
aan de directie
daartoe
peraangetekende
geeft
2. De aandeelhouder

zijn—
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voornemen,met vermeldingvan hetaantalaandelendathijwenstovertedragenen vanaan wie hijwil overdragen.
de naam van degene(n)
van de in hetvorigelidbedoelde
een week na ontvangst
binnen
De directie
geeft
kennisaan allein hetaandeelhoudersregisterbrief
mededelingdaarvanperaangetekende
onderopgavevan de personendieop dezeaandeleneen
vermeldeaandeelhouders

hebben en de hen alszodanigtoekomenderechten.
ofvruchtgebruik
pandrecht
behoudensgewone aandelenheeft,
respectievelijk
lederehoudervan prioriteitsaandelen
van voorkeurop de aangebodenprioriteitsaandelen
hetbepaaldein de wet,een recht
bedragvan zijnvan hetgezamenlijk
gewone aandelennaarevenredigheid
respectievelijk

gewone aandelen.
respectievelijk
prioriteitsaandelen
totvoorkeurgebruikwensttemaken, isverplicht—
die
van
aandeelhouder
zijnrecht
ledere
aan
van de in de vorigezin bedoeldekennisgeving
binnenvierweken na verzending

de-

hoeveelvan de aangebodenaandelenhij
brief
teberichten
directie
peraangetekende
wenstovertenemen, bijgebrekewaarvan zijnrechtvan overnemingtenaanzienvan deze
alshiernavermeld.
behoudenshernieuwdeaanbieding
isvervallen,
aanbieding
van voorkeur
rangordeeen recht
aan wie in gelijke
de aandeelhouders,
Reflecteren

de-

dan geschiedt
zijn,
tezamenvoormeer aandelendan voorhen beschikbaar
toekomt,
aandelenzoveelmogelijkin verhoudingvan hun bezitaanvan de beschikbare
toewijzing
dooreen door
en overigens
ontlenen,
waaraanzijdatvoorkeursrecht
dieaandelen,
dataan geen aandeelhouder
met dienverstande
teregelenen tehouden verloting,
directie
dan totovername waarvan hijzichheeftbereid
aldusmeer aandelenkunnen toevallen
in aanmerkingkomendevan de daarvoor
verklaard
en dat,zolangaan ieder
ofeen na enigvroegeraanbod eerderplaats
tengevolgevan dieverloting
aandeelhouders,
de
niettenminsteeen aandeelistoegevallen,
alsvorenbedoeld,
gehad hebbendeverloting,

de-

nietmeeloten.
wel een aandeelistoegevallen
aan wie daarbij
aandeelhouders
voorminderaandelenreflecteren
is indienen voorzoverde aandeelhouders
De directie
van de
ofgoedkeuring
opdracht
dan zijnaangeboden-evenwel bevoegd,na daartoe
tehebbenverkregeneen ofmeer derdenaan tewijzen
van prioriteitsaandelen
vergadering
kan
doorwie dieaandelenofeen ofmeer daarvanworden overgenomen.De vennootschap
- mitsvoorwat betreft
als
aanbieder
de gewone aandelenmet instemmingvan de
-gelijktijdig
met de kennisgevinggegadigdeworden aangewezen.Hiervandoetde directie
totovername-binnen—
van de andereaandeelhouders
van de binnengekomenberichten
termijn
gestelde
doorde andereaandeelhouders
vierweken na afloopvan de vooropeising
en aan hen,diede
brief
mededelingaan de aanbieder
alsbedoeldin lid3 peraangetekende

aandelenwillenovernemen.
aan hetnominaalisgelijk
worden overgedragen
waarvoorde prioriteitsaandelen
De prijs

bedrag.
op dezeaandelengestorte
wordtdoorpartijen
De koerswaartegende gewone aandelenworden overgedragen

in-

overlegbepaald.
onderling
van
van de in lid6 bedoeldekennisgeving
Komen zijbinnenvierweken na verzending
dooreen
de waardebepaling
dan geschiedt
niettotovereenstemming,
directie

de-

zulkswenst,doordrie
indieneen van de partijen
deskundige(respectievelijk
onafhankelijke
en
tebenoemen doorde aanbieder
overleg
in onderling
deskundigen)
onafhankelijke
kunnen
niettotovereenstemming
of,indienook overdezebenoemingpartijen
gegadigden,

de-

Parklaan17

3016BA Rotterdam

Company.info

Postbus23052
3001KBRotterdam
010-277
0300
Telefoon
eu
www. schaap.

SCHAAP K
PARTNERS

de-

tebenoemen door
van de meestgeredepartij
komen, op eenvoudigverzoekschrift
van de
zetel
waartoe
de statutaire
Voorzitter
van de Kamer van Koophandeltothetressort

behoort.
vennootschap
wordtgeen rekening—
doorde deskundige(n)
van de overnemingskoers
Bijde vaststelling
aan houdersvan prioriteitsaandelenrechtenin dezestatuten
gehouden met de bijzondere
toegekend.
inlichtingen.
alledoorhem (hen)verlangde
verstrekt
de directie
Aan dezedeskundige(n)
brief—
en iedere
aan de aanbieder
deelt
onverwijld
gegadigdebijaangetekende
De directie
isvastgesteld.
doorde deskundige(n)
mede welke prijs
van dezedeskundige(n).
Partijen
zijngebondenaan de uitspraak
ismeegedeeld
maand nadathem de prijs
binnen
een
heeft
hetrecht
Een reflectant

—

van-

aankoopaftezien.
aandelenalsnogtegende
dan worden de aldusvrijgekomen
aandelenvrij,
Komen hierdoor
aan de overige
vastgestelde
gegadigdenaangebodenmet
doorde deskundige(n)
prijs
van hetin de leden3 toten met 6 bepaalde.
inachtneming
binneneen maand—
bevoegdzijnaanbod in tetrekkenmitsditgeschiedt
De aanbieder
blijft

nadathem bekend isaan welke gegadigdenhijalde aandelenwaarop hetaanbod
in welk gevalhijdezeaandelen—
kan verkopenen tegenwelke prijs,
betrekking
heeft,

behoudten nietaan een derdezalmogen overdragen.
komen voorrekeningvan degenediede deskundige(n)—
De kostenvan de deskundige(n)
rekeninghouden met het
zullenbepalen,
waarbijde deskundige(n)
naarbillijkheid
——
intrekken
van hetaanbod doorde aanbieder.
eventuele
binnentiendagen,nadatnaverplicht
8. Indienalleaandelenzijnafgenomenisde aanbieder
totlevering
van de aandelenovertegaan.De
heeftplaatsgehad,
temelden storting
verzoekvan de
strekkend
binnentiendagen na een daartoe
gegadigdenzijnverplicht

—

anderswordtovereengekomen,
en wel,tenzij
van de aandelentestorten
directie
de prijs
z
alworden verleden.
akte
van
Bijgebrekeoverstaan
van
wie
de
levering
ten
bijde notaris
de
de directie
wijst
van dienotaris
overde aanwijzing
tussenpartijen
van overeenstemming
in gebrekedan zalde
aan.Blijven
een ofmeer gegadigdenmet de bedoeldestorting
notaris
aan de gegadigdenvan voormeldetermijn
directie
binnentwee weken na hetverstrijken
het
aantalaandelen—
k
ennis
van
hebben
voldaan,
geven
diewel aan hun stortingsplicht
dezeaandelengeldenalsaangebodenaan diegenen
nietisgestort;
waarvoorde prijs

tot-

isgericht.
wie de kennisgeving

gekomen aandelentegende
De gegadigdendieeen ofmeer van de aldusbeschikbaar
binnen
veertien
dagen na de verzendingwensen overtenemen,delendit
geldendeprijs
zalbinnen
mede.De directie
aan de directie
bedoeldekennisgeving
van de hiervoor

aan de aanbieder
van de in de vorigezin bedoeldetermijn
veertien
dagen na hetverstrijken
mededelenhoeveel
gekomen aandelenhebben opgeeist,
en de gegadigdendiebeschikbaar

—

aandelenworden toegewezenen aan wie.
toepassing.
zinvan hetvorigelidisvan overeenkomstige
Het bepaaldein de voorlaatste
binnenveertien
De gegadigdenaan wie naderaandelenzijntoegewezenzijnverplicht

de doorhen te
van toewijzing
bedoeldekennisgeving
van de hiervoor
dagen na verzending
in ditlidomschreven.
testorten
dierzakeverschuldigde
prijs
op de wijzealshiervoor

9.

van alleaangebodenaandelenaan de voorgestelde—
isvrijin de overdracht
De aanbieder
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worden
betaling
indiennietalleaangebodenaandelentegencontante
verkrijger,
komen vast
nadat
dit
is
drie
maanden
heeftbinnen
plaats
afgenomen,mitsde levering

te-

staan.
van zijnaandelen
totoverdracht
nietbinnenvierweken de verplichting
10. Indiende aanbieder
de aandelenover
gevolmachtigd
onherroepelijk
isnagekomen,dan isde vennootschap

te-

dragen.
aan hemwordtverklaard,
van faillissement
in staat
11.Indienen zodraeen aandeelhouder
isverleend,
respectievelijk
ingevalvan overgangvan aandelensurseance
van betaling
daarondernietbegrepenboedelmengingtengevolgevan huwelijkofgeregistreerd
- hetzij
andersdan door
vooreen onverdeeld
gedeelte,
voorhetgeheel,
hetzij
partnerschap
van een
van aandelenop grond van verdeling
zomede ingevalvan levering
overdracht,
zelfuiteen gemeenschapwaarinhijde
gemeenschapaan een anderdan de aandeelhouder

aandelenalsaangebodenin de zinvan hetdan geldenzijn/deze
aandelenhad ingebracht,

eerste
lidvan ditartikel.
de aandelenvan een aandeelhouderVoortsgeldenalsaangebodenin de zinvan ditartikel
van de ondernemingvan
overde activiteiten
indiende zeggenschap
rechtspersoon,
ofandereovergangvan aandelen,
dooroverdracht
zodanigeaandeelhouder-rechtspersoon

—

dan wel doorovergangvan hetstemrecht
op aandelenofdoorhetnemen van aandelen,

of
dooreen ofmeer anderen-andersdan tengevolgevan huwelijksgoederenrecht
- wordtverkregenofovergedragen
E.R.in de zinvan hetS.
partnerschap
geregistreerd
Besluit
Fusiegedragsregels
2000,zulksongeachtofdiegedragsregels
op de desbetreffende
Die aandelengeldenalsaangebodenop hetvan toepassing
zijn.
ofoverdracht
verkrijging
De
bedoeldwordtverkregenofovergedragen.
waarop de zeggenschapalshiervoor
tijdstip
daarvanmededelingtedoen aan de directie
aandeelhouder-rechtspersoon
isverplicht
onderopgavevan hetaantalvan dieaandelen.
dient
hetbovenstaande
geldenalsaangeboden,
Degene,wiensaandelenkrachtens
alshierboven
binnenvierweken nadateen omstandigheid
doch uiterlijk
onverwijld
hiervanin kennistestellen.
Zolangde
de directie
vermeldzichheeft
voorgedaan,
totmelding datzicheen
in verzuimistevoldoenaan de verplichting
aandeelhouder
voorgedaan,
alshierbovenvermeldheeft
zijnhetaan de betreffende
omstandigheid
opgeschort.
en hetvergaderrecht
het
recht
uitkeringen
stemrecht,
aandelengekoppelde
op
totmelding datzichin verzuimistevoldoenaan de verplichting
Zolangde aandeelhouder
vermeldheeft
voorgedaan,
zijnhetaan de betreffende—
alshierboven
een omstandigheid
opgeschort.
en hetvergaderrecht
hetrechtop uitkeringen
aandelengekoppeldestemrecht,
vorenstaande
bepalingen
lid
vinden
de
in
het
voorgaande
alsomschreven
12.Op de aanbieding
niet
datde aanbieder
met dienverstande
overeenkomstige
in ditartikel
toepassing,
datin een gevalwaarin
met dienverstande
bevoegdzalzijnzichterugtetrekkenen voorts
de aangebodenaandelenzou mogen overdragenaan deditartikel
de aanbieder
krachtens
slechts
hetrecht
de in ditlidbedoeldeaanbieder
doorhem opgegevenpersoon(personen),

heeftdieaandelentebehouden.
de persoonbevindttewiens name de aandelen
Indienzichonderde deelgerechtigden
gedurendezesmaanden opgeschort
wordtde aanbiedingsverplichting
stonden,
hetregister
aan diepersoonzijntoegedeeld.
indiende aandelenbinnendietermijn
en vervalt
ofkrachtens—
in welke hoedanigheid
ook
indien
iemand,
in
dit
artikel
13.Het bepaalde
geldt

in-

Parklaan17

3016BA Rotterdam
Postbus23052
3001KB Rotterdam
010-277
Telefoon
0300
www. schaap.
eu

Company.info

SCHAAP R
PARTNERS

welke titel
ook,een ofmeer aandelenvan een andermocht willenvervreemden.
tenaanzienvan claimsen andere
vindtmede toepassing
14. Het bepaaldein ditartikel

uit-

in
van rechten
met uitzondering
rechten,
op uitkeringen
aandelenvoortspruitende

contanten.
indienalleoverige—
vindtgeen toepassing,
15.Het bepaaldein de vorigeledenvan ditartikel
aan degenewiensaandelenzijnaangebodenofalsaangeboden
aandeelhouders
hetzij
hebben medegedeelddatzijvoorhet
schriftelijk
aan de directie
hetzij
gelden,
mits,voor
rechten,
toegekende
doen van de hen in ditartikel
desbetreffende
gevalafstand
binnendriemaanden nadatalleoverige
dezegeschiedt
betreft,
wat de overdracht
hebben afgelegd.
aandeelhouders
een zodanigeverklaring
indiende
artikel
vindtevenmin toepassing,
leden
van
dit
in
de
vorige
Het bepaalde
houdervan zijnaandeelaan een eerdere
krachtens
de wet totoverdracht
aandeelhouder

Wetboek—
van hetBurgerlijk
4:21en 4:38
4:19,
ofpersoonalsvermeldin de artikelen
is.
verplicht

ofovergangvanbijoverdracht
zijnnietvan toepassing
16.De voorgaandeledenvan ditartikel
van
ofbijvervreemdingdoorde vennootschap
een ofmeer aandelenaan de vennootschap
doorhaarverworvenaandelenin haarkapitaal.
Directie

Artikel
11

1.

bestaande
uiteen doorde algemene—
wordtbestuurddooreen directie
De vennootschap
kan
Ook een rechtspersoon
aantalvan een ofmeer directeuren.
vasttestellen
vergadering

directeur
zijn.
en kunnen doorhaar
worden benoemd doorde algemenevergadering
2. De directeuren
van hetbepaalde
zulksmet inachtneming
en ontslagen,
worden geschorst
allentijde
artikel
19lid8 van dezestatuten.
dientde algemene
heeftgeschorst,
een directeur
3. Indiende algemenevergadering
totontslag,
tebesluiten
hetzij
binnendriemaanden na ingangvan de schorsing
vergadering
de
van de schorsing;
bijgebrekedaarvanvervalt
ofverlenging
totopheffing
hetzij
en tenhoogstevoor
eenmaalgeschieden
kan slechts
van de schorsing
schorsing.
Verlenging

te-

in-

—
besluit.
totverlenging
driemaanden ingaandeop de dag waarop de algemenevergadering
bepaaldetermijn
nietbinnende voorde verlenging
Indiende algemenevergadering

tot-

vervalt
de schorsing.
heeftbesloten,
van de schorsing
oftotopheffing
ontslag
zichin de algemenevergaderinggesteld
wordt in de gelegenheid
directeur
4. Een geschorste
dooreen raadsmantedoen bijstaan.
teverantwoordenen zichdaarbij

5.

zijnde overblijvende
van een ofmeer directeuren
ofontstentenis
Ingevalvan belet

—

met hetgehelebestuurbelast.
directeur
tijdelijk
ofisde enigoverblijvende
directeuren
isde persoonofde enigedirecteur
van alledirecteuren
ofontstentenis
Ingevalvan belet
met hetbestuur—
zalaanwijzen,
voorlopig
daartoe
telkenjare
diede algemenevergadering

een algemene
tenspoedigste
ondergehoudenheidingevalvan ontstentenis
belast,
tetreffen.
voorziening
een definitieve
teroepenteneinde
bijeen
vergadering
directie
Taakvervulling
Artikel
12

1.

van haartaakvan de vennootschap.
Bijde vervulling
met hetbesturen
isbelast
De directie

en de met haarverbonden
zichnaarhetbelangvan de vennootschap
de directie
richt
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onderneming.
van
doorde vergadering
de eventueel
zullenbijhun bestuur
De ledenvan de directie

dezein strijd—
in achtnemen, tenzij
houdersvan prioriteitsaandelen
gegevenaanwijzingen
en de met haarverbondenonderneming.
zijnmet hetbelangvan de vennootschap
waarin
een reglementopstellen,
van dezestatuten
kan met inachtneming
2. De directie

Voortskunnen de
worden geregeld.
haarinternbetreffende,
aangelegenheden
verdelen.
hun werkzaamheden onderling
directeuren,
aldan nietbijreglement,
met volstrekte—
hetverlangt.
zo dikwijls
alseen directeur
Zijbesluit
vergadert
3. De directie
totstand.
van stemmen komt geen besluit
van stemmen.Bijstaking
meerderheid
een
indien
en besluitvorming
hijdaarbij
neemt nietdeelaan de beraadslaging
4. Een directeur
ismet hetbelangvan de
dattegenstrijdig
belangheeft
direct
ofindirect
persoonlijk
en de met haarverbondenonderneming.
vennootschap
strekkende—
isbevoegdin hetdaartoe
van houdersvan prioriteitsaandelen
5. De vergadering
aan
haar
de
directie
besluiten
van
teomschrijven
duidelijk
besluit
van de vergadering

ofmachtigingteonderwerpen.
goedkeuring
de machtigingofgoedkeuring
Onverminderdhetbepaaldein de vorigezin heeftde directie
strekkende
van de directie
nodigvoorbesluiten
van prioriteitsaandelen
van de vergadering

tothet:
huren ofverhuren- huur opzeggenofin
bezwaren,vervreemden,
a. verkrijgen,
-van registergoederen,
alsmedehet
huuropzeggingberusten

dan registergoederen;
bezwarenvan anderevermogensbestanddelen
verstrekkenvervreemden,
in gebruikof(sub)licentie
bezwaren,
geheelofgedeeltelijk
van (enigrecht
ofdoorlinken
gekoppeldaan)domeinnamen,waaronderexpliciet
nl;
totde domeinnaam www. spele.
begrependoch nietbeperkt
in rekening-courantvan voorschotten
en/ofhetverkrijgen
aangaanvan geldleningen
van de geldenvan de
a deposito
alsmedehetplaatsen
tenlaste
van de vennootschap,
goedgekeurde
andersdan bijde doorde algemenevergadering
vennootschap,

instellingen;
van gelden;
terleenverstrekken

en hettoekennenofontnemen aan een
van procuratie
en intrekken
verlenen,
wijzigen
alsbedoeldin artikel
14;
van een titel
procuratiehouder
hogerdan
van een vastjaarsalaris
toekennenaan een lidvan hetpersoneel

dateen vast
van een lidvan hetpersoneel
vijftigduizend
euro,en hetontslaan
alshierbovenomschreven,
geniet;
jaarsalaris,
en hettoekennenvan pensioenrechten,
pensioenregelingen
treffen
van groepsgewijze

—

pensioenregeling;
een groepsgewijze
andersdan ingevolge
doorborgtocht,
hetzij
voorschuldenvan anderen,
verbindenvan de vennootschap
hetzij
op anderewijze;

-voorzovernieteen onderdeel
uitmakendevan
aangaanvan overeenkomsten,
-krachtens
zullenworden
geschillen
welke eventuele
standaardcontracten
zomede hetaangaanvan
ofaan bindendadvies,
onderworpenaan arbitrage
vaststellingsovereenkomsten;
van de gewone
tenoverstaan
voerenvan gedingen- zo eisendealsverwerende- hetzij
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hetvragenvan een bindendadviesmet
rechter,
hetzij
bijwege van arbitrage,
welke geen uitstel—
evenwelvan hetnemen van dierechtsmaatregelen
uitzondering
van het
met uitzondering
conservatoire
aardzijnen voorts
gedogenofvan louter
k.

totinningvan geldvorderingen;
nemen van maatregelen
aandelenen andere
uitoefenen
van stemrecht
op nietterbeurzegenoteerde
waarinzal
effecten,
waaronderbegrepenhetbepalenvan de richting
stemgerechtigde

worden gestemd;
I.

en opheffen
van kantorenoffilialen;
vestigen

m.

overdrageninen hetsluiten,
uitbreiden
van de zaken met een nieuwe takvan bedrijf

ofeenvan de vennootschap
van hetbedrijf
eigendom ofgenotdaaronderbegrepen,
deelervan;

doen van hetbeheeroverandere
n. deelnemenin ofhetaanvaardenofafstand
van zodanigedeelnemingen;
ondernemingenen hetbeeindigen

voorzoverniet
van handelingen,
ofhetverrichten
o. aangaanvan verbintenissen
waarvan hetbedragofwaardeeen
vallende
ondereen van de vorigeletters,
vastgesteld
van prioriteitsaandelen
bedragteboven—
telkenmale
doorde vergadering
van meer dan twaalf—
ofaangegaanrespectievelijk
geldendvooreen tijdsduur
gaat,
maanden;

vermeldebepalingenkelisopgenomen terbeschermingvanwaarbijgeldtdatde hiervoor
WichiGaming B.V.,voornoemd.
meer specifiek
de houdervan prioriteitsaandelen,

5.

van
van de vergadering
Het hiervoor
sub a.toten met o.bepaaldeomtrentde goedkeuring

indien:
vindtgeen toepassing
prioriteitsaandelen
kapitaale
en
aandeelhouder
kentdiealleaandelenin hetgeplaatste
(i) de vennootschap
van aandelen,
en voorwat betreftvan de vennootschap
houdten/ofallecertificaten
isvan
de enigbestuurder
van aandelengeldtdatdiedirecteur
diecertificaten

het-

administratiekantoor;
en/of
alleprioriteitsaandelen
houdt;en/of
(ii) de vennootschap

de vennootschap
hebben vertegenwoordigd
van de vennootschap
bij
(iii)allebestuurders
onmiskenbaarisop te
hetaangaanvan de rechtshandeling,
en/ofuithun handelswijze
—
zonderenigvoorbehoudhebben ingestemd.
merken datzijmet dezerechtshandeling
directie
en verderearbeidsvoorwaarden
Bezoldiging
Artikel
13

19lid8 van deze—
van hetbepaaldein artikel
met inachtneming
De algemenevergadering
stelt,
vast.
van de directeuren
en verderearbeidsvoorwaarden
statuten,
de bezoldiging
Procuratiehouders
Artikel
14

dan-

al
van artikel
12,lid4,aan een ofmeer personen,
De directie
kan,mitsmet inachtneming

verlenenen aan een ofmeer procuratiehouders—
procuratie
nietin dienst
van de vennootschap,

toekennenalszijzalverkiezen.
zodanigetitel
Vertegenwoordiging
Artikel
15

—

voorzoveruitde wet nietandersvoortvloeit.
de vennootschap,
De directie
vertegenwoordigt
Behalveaan de directie
zijnbenoemd de
komt,indientwee ofmeer directeuren

twee
de algemeendirecteur
hetzij
slechts
toeaan hetzij
vertegenwoordigingsbevoegdheid
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handelendedirecteuren.
gezamenlijk

te
bevoegdde vennootschap
in functie
Indienslechts
een directeur
is,isdezeafzonderlijk
vertegenwoordigen.
aktehoudende
directeur
bevoegdeen notariele
In afwijking
van hetvoorgaandeisiedere
van aandelendooraktevan uitgifte
ofnotariele
van de statuten
van de vennootschap
wijziging

van-

teruitvoering
indienzulksgeschiedt
vooreen notaris
telatenverlijden,
de vennootschap
van de algemenevergadering.
een besluit
Algemene vergadering

Artikel
16

1.

binnenzesmaanden na het
wordtjaarlijks
uiterlijk
De gewone algemenevergadering

20 van deze
artikel
boekjaar
gehouden,ofwelerwordttenminsteeenmaalovereenkomstig
statuten
besloten.
2. In dezevergadering:
omtrentde gang vanuittebrengenjaarverslag
schriftelijk
a. wordthetdoorde directie
tenzij
en hetgevoerdebestuuraan de ordegesteld,
zakenvan de vennootschap
eenjaarverslag
van de verplichting
vennootschap
op
op grond van de wet isvrijgesteld

de-

heeftopgemaakt;
temaken en geenjaarverslag

b. worden de jaarrekening
en de winstbestemmingaan de ordegesteld;
aan de ordegesteld;
c. wordtde dechargevan de directeuren
2:224
van hetBurgerlijk
van artikel
met inachtneming
d. wordtbehandeldhetgeen,
verderop de agenda isgeplaatst;
Wetboek en artikel
17,lid2 van dezestatuten
voorzien.
e. wordtin vacatures
worden gehoudenzo dikwijlsvan aandeelhouders
3. Buitengewonealgemenevergaderingen
in ieder
Ditdientde directie
gevaltedoen,indien(i)een
de directie
dezebijeenroept.
alleen
dan wel (ii)
vergadergerechtigden,
houdervan een ofmeer prioriteitsaandelen,
dit
van hetgeplaatste
kapitaal,
tenminsteeen procent
tezamenvertegenwoordigende
ondernauwkeurigeopgavevan de tebehandelenonderwerpenaan de directie—
schriftelijk
verzet.
zichdaartegen
een zwaarwichtig
verzoeken,
belangvan de vennootschap
tenzij
bijeenroept,
alsdaneen algemenevergadering
Indiengeen van de ledenvan de directie

of-

—
wordt—

van bedoeldverzoek
zodanigdatzijbinnenvierweken na de dag van ontvangst
zelf
totde bijeenroeping
bevoegd,met inachtneming
van de verzoekers
gehouden,isieder

bepaalde.
in de wet en in dezestatuten
van hetdaaromtrent
Artikel
17

1.

plaatsworden gehouden in de statutaire
De algemenevergaderingen
van aandeelhouders
van vestiging
van de vennootschap.

dan hierbovengenoemd gehoudenworden,mits
kan ook elders
Een algemenevergadering

en de
van de vergadering
hebben ingestemdmet de plaats
allevergadergerechtigden
om adviesuit
in de gelegenheid
aan de besluitvorming
zijngesteld
directeuren
voorafgaand

tebrengen.
onverminderdhetbepaaldein artikel
16,lid3,dooreen
2. De bijeenroeping
geschiedt,
en overige
van aandeelhouders
brief
aan de adressen
directeur
bijaangetekende
7.
alsbedoeldin artikel
zoalsvermeldin hetregister
vergadergerechtigden
kan de oproepinghiermeeinstemt,
Als een aandeelhouder
ofanderevergadergerechtigde

leesbaar
en
ook geschieden
dooreen langselektronische
weg toegezonden
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de-

voorditdoelaan
aan hetadresdatdoorde aandeelhouder
bericht
reproduceerbaar
bekend isgemaakt.
vennootschap
tenminsteachtdagen,dievan de oproepingen van dev
an
bedraagt
De termijn oproeping

korter
was,ofindiende oproepingniet—
Indiendietermijn
nietmeegerekend.
vergadering
worden genomen indiena
kunnen desalniettemin
geldigebesluiten
heeftplaatsgehad,

lle-

de-

en
plaatsvindt
ermee hebben ingestemddatde besluitvorming
vergadergerechtigden
om adviesuit
in de gelegenheid
zijngesteld
aan de besluitvorming
voorafgaand
directeuren

tebrengen.

3.

worden de tebehandelenonderwerpenvermeld.Een onderwerpwaarvan
Bijde oproeping

aan-

ofanderen
dooreen ofmeer aandeelhouders
isverzocht
schriftelijk
de behandeling
van
dan
een
meer
procent
alleen
o
f
d
ie
gezamenlijk
toekomt,
wie hetvergaderrecht
wordtopgenomen in de oproepingindiende
vertegenwoordigen,
kapitaal
geplaatste

het-

dan op de dertigste
dag voordievan de vergadering—
hetverzoeknietlater
vennootschap
zichdaartegen—
belangvan de vennootschap
heeftontvangenen mitsgeen zwaarwichtig

verzet.
nietbijde oproepingisaangekondigdmetOmtrentonderwerpenwaarvan de behandeling
kan desalniettemin
geldigworden—
gestelde
termijn,
van de vooroproeping
inachtneming
ermee hebben ingestemddatde besluitvorming
indienallevergadergerechtigden
besloten
in
aan de besluitvorming
voorafgaand
en de directeuren
overdieonderwerpenplaatsvindt
om adviesuittebrengen.
de gelegenheid
zijngesteld
in persoon,
hetzij
bijeen schriftelijk
isbevoegd,hetzij
4. lederevergadergerechtigde
met
de algemenevergadering
bijtewonen en daarinhetwoord tevoeren,
gevolmachtigde,
aan eenandere
kan worden verstrekt
datdezevolmachtslechts
dienverstande
227,lid5 van hetBurgerlijk
ofeen persoonalsgemeld in artikel
vergadergerechtigde

Wetboek.

worden—
communicatiemiddel
Deze rechtenkunnen ook doormiddelvan een elektronisch
ofzijngevolmachtigde:
indiende vergadergerechtigde
uitgeoefend,
a.

communicatiemiddel
kan worden geidentificeerd;
via hetelektronisch

tervergadering;
rechtstreeks
kan kennisnemenvan de verhandelingen
en
kan uitoefenen;
c. hetstemrecht
d. kan deelnemenaan de beraadslagingen.
aan hetgebruikvan hetelektronische
kan naderevoorwaardenstellen
5. De directie
bekendvoorde vergadering
Deze eisenworden bijde oproeping
communicatiemiddel.
b,

gemaakt.
Artikel
18

1.

benoemteen
De voorzitter
zelfin haarleiding.
voorziet
De algemenevergadering

—

secretaris.
notulengehouden,
worden doorde secretaris
2. Van hetverhandeldein elkevergadering
zomede de
directeur,
wordtopgemaakt.ledere
proces-verbaal
een notarieel
tenzij
tegeven tothetopmakenbevoegdopdracht
isteallentijde
van de vergadering,
voorzitter
van een zodanigproces-verbaal
op kostenvan de vennootschap.

ofeen volgende
vergadering
doorde betreffende
De notulenworden vastgesteld
waarindedaarvangetekenddoordegenendiein de vergadering
en tenblijke
vergadering
fungeren.
en secretaris
alsvoorzitter
geschiedt
vaststelling
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Artike
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1.

met
geeftiederaandeel,
In de algemenevergadering

uitzondering
van stemrechtloze

rechtvan hetbepaaldein artikel
aandelenen met inachtneming
6,lid4 van dezestatuten,
door—
isbevoegdom hetstemrecht
aandeelhouder
van een stem.ledere
op hetuitbrengen
Hiervoorisnodigdataan
uitteoefenen.
communicatiemiddel
middelvan een elektronisch
isvoldaan.
alsomschrevenin artikel
17,lid4 van dezestatuten
de vereisten
stemmen worden geachtniettezijnuitgebracht.
2. Blancostemmen en ongeldige
door
kunnen zichtervergadering
3. Aandeelhoudersen anderevergadergerechtigden

een-

Aan de eisvan een schriftelijke
doen vertegenwoordigen.
schriftelijk
gevolmachtigde
elektronisch
isvastgelegd.
de
volmacht
volmachtwordtook voldaanals

4.

deze—

meerderheid
van stemmen,tenzij
worden genomen met volstrekte
Allebesluiten

meerderheid
verlangen.
statuten
een grotere
mondeling.
5. De stemmingen geschieden
zich
indiengeenvan de stemgerechtigden
is
Stemming bijacclamatietoegestaan,
verzet.
daartegen
stemming geenvolstrekte—
6. Mocht tenaanzienvan de benoemingvan personenbijeerste
Indienstemming plaatshebben.
dan zaleen nieuwevrije
meerderheidworden verkregen,
meerderheid
verkregenwordt,zaleen herstemmingplaatshebben
ook dan geenvolstrekte
Komen door
tussende twee personendiede meestestemmen op zichverenigden.
verworvenstemmen meer dan twee personenvoordevan hetaantal
gelijkheid
welke twee—
worden beslist,
herstemmingin aanmerking,dan zalbijeen tussenstemming
wie met de persoonop wie hetpersonenin de herstemmingzullenkomen, respectievelijk
in de herstemmingzalworden opgenomen.
hoogsteaantalstemmen isuitgebracht,
ofbijeen eindstemming
alsin de vorigezin bedoeld,
Stakenbijeen tussenstemming,

de-

waarinopnieuw zalworden bijeengeroepen,
stemmen,dan zaleen tweedevergadering

de stemmen dan isgeen besluitStakenook in dezetweedevergadering
worden gestemd.

totstandgekomen.

7.

van stemmen overandereonderwerpendan de benoemingvan personenbeslist
Bijstaking

zijn—
Indiengeen prioriteitsaandelen
van houdersvan prioriteitsaandelen.
de vergadering
g
ehouden—
z
elf
door
de
vennootschap
dan wel indienalleprioriteitsaandelen
uitgegeven,
dan drieweken en niet
worden gehouden,nieteerder
worden,zaleen tweedevergadering

—

waarinopnieuw zalworden gestemd.
vergadering,
dan zevenweken na de eerste
later
een
de stemmen,dan zalde algemenevergadering
Stakenook in dezetweedevergadering
o
ver
het
teneinde
aanwijzen
deskundige(n)
uiteen oneven aantal)
ofmeer (mitsbestaande
isgenomen
tenemen, in welk gevaleen besluit
voorstel
een beslissing
desbetreffende

beslist.
Indiende algemenevergadering—
heeft/hebben
zodrade daartoe
aangewezene(n)
zal/zullen
kan geraken,
niettotovereenstemming
van de deskundige(n)
overde aanwijzing
worden aangewezen
dezedeskundige(n)
op verzoekvan de meestgeredestemgerechtigde
waartoede statutaire—
van de Kamer van Koophandeltothetressort
doorde Voorzitter
behoort.
zetel
van de vennootschap

tot:
8. Besluiten
van directiebesluiten
aandelenofgoedkeuring
van nog nietgeplaatste
a. uitgifte

tot-

aandelenin haar
voorhaarrekeningvan volgestorte
doorde vennootschap
verkrijging

totvervreemdingdoorde
van de algemenevergadering
en besluiten
kapitaal
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van in haarbezit
totbeperkingof
vennootschap
zijndeaandelenin haarkapitaal,
bedoeldin artikel
telkens
vooreen enkeleuitgifte
van hetvoorkeursrecht,
uitsluiting
5,
van de in artikel
lid5,tot
overdracht
5 vermeldebevoegdhedenaan een ander
en totaanwijzing
van hetin artikel
vennootschapsorgaan
6,lid1 bedoelde

andere-

vennootschapsorgaan;
en vaststelling
van hetsalaris,
tantiemeen verdere
b. benoemingvan een directeur
arbeidsvoorwaarden
van een directeur;
aan aandeelhouders,
waaronderbegrependoch nietbeperkttotuitkeringc. uitkering
van dividendofreserves;

d. wijziging
van de statuten
ofontbinding
van de vennootschap;
e. hetuitgevenvan rechtenop hetnemen van aandelen;
van
kunnen slechts
worden genomen met toestemmingvan de algemenevergadering
houdersvan prioriteitsaandelen,
alsmedemet een meerderheid
van tenminstedrie—

gehele—

in een algemenevergadering,
waarinhet
vierdenvan de stemmen,uitgebracht

isvertegenwoordigd.
geplaatste
kapitaal
Indienin een vergadering
waarinkrachtens
ditlideen quorum vereist
is,ditquorum niet—
tehouden nieteerder
aanwezigis,wordteen tweedevergadering
bijeengeroepen,

dan-

zestien
dan zesweken na de eerste.
dagen en nietlater
Deze tweedevergadering
kan hetbetrokken
besluit
nemen, ongeachthetaantal
mitsmet een meerderheid
van tenminstedrievierdenvanvertegenwoordigde
aandelen,

de uitgebrachte
stemmen.
kunnen slechts—
totschorsing
van een directeur
oftotontslag
van een directeur
9, Besluiten
van tenminstetwee derdenvan de uitgebrachte—
worden genomen met een meerderheid
van hetgeplaatste
kapitaal
stemmen,welke meerderheidmeer dan de helft
2:230
lid3
Inzakeditonderwerpkan nietmet gebruikmaking
van artikel
vertegenwoordigt.

—

Wetboek een tweedealgemenevergadering
worden bijeengeroepen.
van hetBurgerlijk

10.Een statutaire
pandhoudersen/ofcertificaathouders
waarbijaan vruchtgebruikers,
regeling
met instemmingvan de betrokkenrechthebbenden
vergaderrecht
istoegekendkan slechts
worden gewijzigd.
van houdersvan11.Een besluit
totstatutenwijziging
datspecifiek
afbreukdoetaan enigrecht
ofaanduidingbehoeft
een goedkeurendbesluit
van deze
aandelenvan een bepaaldesoort

de bevoegdheid
tentijde
van de toekenning
van hetrecht
tenzij
groepvan aandeelhouders,
uitdrukkelijk
was voorbehouden.
Het vorenstaande
doetnietaf
totwijziging
bijde bepaling
van instemmingwaar dituitde wet voortvloeit.
aan hetvereiste

Artikel
20

1.

van aandeelhouders
kan op anderewijzedan in een vergadering
Besluitvorming

schriftelijkmitsallevergadergerechtigden
met dezewijzevan besluitvorming
geschieden,
oflangselektronische
weg hebbeningestemd.
van
De stemmen worden schriftelijk
uitgebracht.
Aan hetvereiste
van schriftelijkheid

deondervermeldingvan de wijzewaarop—
stemmen wordttevensvoldaanindienhetbesluit
Deheeftgestemdschriftelijk
ofelektronisch
isvastgelegd.
ieder
van de aandeelhouders
om
directeuren
worden voorafgaand
aan de besluitvorming
in de gelegenheid
gesteld

adviesuittebrengen.
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vereisten
omtrentquorumplaatsvindt
overeenkomstig
lid1 zijnalle
2. Indienbesluitvorming
meerderheidzoalsbijde wet ofdezestatuten
en gekwalificeerde
bepaaldvan

tenminstezoveel
met dienverstande
datbuitenvergadering
overeenkomstige
toepassing,
alshetquorum vereist
voorhetdesbetreffende—
stemmen dienenteworden uitgebracht
besluit.
van houdersvan prioriteitsaandelen
Vergadering

21
Artikel

1.

een
worden gehouden zo dikwijls
van houdersvan prioriteitsaandelen
Vergaderingen
van een zodanigevergadering
noodzakelijk
besluit
is,zomede indieneen zodanige

dooreen ofmeer
wenselijk
wordtgeoordeeld,
dooreen directeur,
hetzij
hetzij
vergadering
houdersvan prioriteitsaandelen.

—
de-

wensen,
een zodanigevergadering
2. Indieneen ofmeer houdersvan prioriteitsaandelen
aan
onderopgavevan de tebehandelenonderwerpen,
geven zijdaarvanschriftelijk,

directie
kennis.
alsdaneen vergadering
zodanigdatzijbinnen—
Indiengeenvan de directeuren
bijeenroept,
zelf
tot
van bedoeldverzoekwordtgehouden,isde verzoeker
vierweken na ontvangst
van hetdaaromtrent
in dezestatuten
bepaalde.
bevoegd,met inachtneming
bijeenroeping

3.

en van de wijze
Het tenaanzienvan hetoproepenen houden van algemenevergaderingen
van de algemenevergadering
vindtzoveelmogelijk
van besluitvorming
bepaalde,

van
overeenkomstige
toepassing
op hetoproepenen houden van de vergaderingen
van dezevergaderingen,
met dien
en op de besluitvorming
houdersvan prioriteitsaandelen

alleenkan worden uitgeoefend
doorde houdersvan
verstande
datstemrecht
prioriteitsaandelen
ofhun gevolmachtigden
en datallebesluiten
op dezeafzonderlijke—
van stemmen.
worden genomen met volstrekte
meerderheid
vergaderingen
van de voorzitter—
ishetoordeel
4. In afwijking
van hetgeende wet dienaangaande
bepaalt
van houders
van de vergadering
van de inhoudvan een besluit
omtrentde totstandkoming
nietbeslissend.
van prioriteitsaandelen

Boekjaar.
Jaarrekening
Artikel
22

1.

Het boekjaar
ishetkalenderjaar.

- behoudensverlenging
van deze—
binnenvijf
maanden, na afloop
van elkboekjaar
2. Jaarlijks

met tenhoogstezesmaanden doorde algemenevergadering
termijn
op grondvan
omstandigheden wordtdoorde directie
de jaarrekening
bijzondere
opgemaakt,welkeaan

tervaststelling
wordtovergelegd.
de algemenevergadering
lid1 van hetDe jaarrekening
van hetjaarverslag
en van de in artikel
2:392,
gaatvergezeld

een en andervoorzoverop de
Wetboek bedoeldeoverige
Burgerlijk
gegevens,
van toepassing.
vennootschap
De jaarrekening
wordtondertekend—
wordtvastgesteld
doorde directie.
Het jaarverslag

ontbreekt
de ondertekening
van een ofmeer van hen,dan wordt—
dooralledirecteuren;
daarvanonderopgaafvan de redenmeldinggemaakt.
van de vennootschap
Indienalleaandeelhouders
tevensdirecteur
geldtde
zijn,
van de
dooralledirecteuren
tevensalsvaststelling
ondertekening
van de jaarrekening
om
mitsalleoverige
in de gelegenheid
vergadergerechtigden
zijngesteld
jaarrekening,
en met dezewijzevan vaststelling
kennistenemen van de opgemaaktejaarrekening
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hebben ingestemd.

3.

gevoerde
voorhetdoorhaarin enigboekjaar
Indiende directie
wordtgedechargeerd

de-

—

ofaan
diedechargezichtothetgeenuitde jaarrekening
blijkt
bestuur,
dan beperkt
bekend isgemaakt,onverminderdhetgeenin de wet isbepaald.
algemenevergadering

hetin lid2 van ditartikelgeschiedt
overeenkomstig
Indienvaststelling
van de jaarrekening

strekt
dezevaststelling
tevenstotdechargevan alledirecteuren.
bepaalde,
van de
bestemdtotbehandeling
4. Van de dag van de oproepingtotde algemenevergadering
totde afloopvan dievergadering,
liggende in lid2 gemeldestukkenten
jaarrekening,

ter
en overige
vergadergerechtigden
voorde aandeelhouders
kantorevan de vennootschap
inzage.
Indiende stukken—
daarvanverkrijgen.
volledige
afschriften
ledervan hen kan kosteloos
isde vorigezinvan overeenkomstige
toepassing
worden vastgesteld,
op de aldus
gewijzigd

vastgestelde
stukken.

5.

van hetBurgerlijk—
2:393
De vennootschap
kan aan een accountant
alsbedoeldin artikel

te
verlenenom de doorde directie
ontworpenjaarrekening
Wetboekde opdracht
datmet dienverstande
hetbepaaldein lid3 van datartikel,
onderzoekenovereenkomstig
De opdracht
verplicht,
daartoe
de vennootschap
gehouden isindiende wet daartoe
samenwerken.Indiende wet niet
waarinaccountants
worden verleendaan een organisatie
kan de vennootschapwordtverleend,
datde in de vorigezin bedoeldeopdracht
verplicht
ook aan een andere
een opdrachttotonderzoekvan de opgemaaktejaarrekening
accountant.
Tothet
dezedeskundigewordt hiernaook aangeduidals:
deskundigeverlenen;
n
Gaatdezedaartoe ietover
verlenen
van de opdracht
isde algemenevergadering
bevoegd.
daartoe
brengtomtrentzijnonderzoekverslagdan isde directie
bevoegd.De accountant
weer.De
de uitslag
van zijnonderzoekin een verklaring
uitaan de directie
en geeft
en
doorde algemenevergadering
worden ingetrokken
opdrachtkan teallentijde

kan-

door—

degenediehaarheeftverleend.
Winsten verlies
Artikel
23

1.

vanvan deprioriteitsaandelen,
bevoegdtotbestemmingvan de winstdiedoorde vaststelling
van houders
De algemenevergadering
is,mitsmet toestemmingvan de vergadering

voorzoverheteigenvermogenvaststelling
van uitkeringen,
isbepaalden tot
jaarrekening
diekrachtens
de wet ofdezestatuten
isdan de reserves
van de vennootschap
groter

moeten worden aangehouden.
heeftgeen gevolgen
totuitkering
van de algemenevergadering
datstrekt
2. Een besluit
slechts
de
De
directie
h
eeft
v
erleend.
weigert
zolangde directie
geen goedkeuring

nabehoorttevoorziendatde vennootschap
indienhetweetofredelijkerwijs
goedkeuring
van haaropeisbare
nietzalkunnen blijven
voortgaanmet hetbetalen
de uitkering
schulden.

3.

van haar
nietkan voortgaanmet hetbetalen
Indiende vennootschap
na een uitkering

wistenof
van de uitkering
diedattentijde
schulden,
opeisbare
zijnde directeuren
verbondenvoorhoofdelijk
behoordentevoorzien
redelijkerwijs
jegensde vennootschap
rentevanafde dag van
datdoorde uitkering
isontstaan
met de wettelijke
hettekort
toepassing.
Wetboek isvan overeenkomstige
Artikel
2:248lid5 van hetBurgerlijk
uitkering.
diebewijst
dathetnietaan hem tewijtenisdatde
Nietverbondenisde directeur

de-
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isgeweestin hettreffen
van
vennootschap
de uitkering
heeftgedaanen dathijnietnalatig

maatregelen
om de gevolgendaarvanaftewenden.

dat-

behoordetevoorzien
Degene diede uitkering
ontvingterwijl
hijwistofredelijkerwijs
de vennootschap
na de uitkering
nietzou kunnen voortgaanmet hetbetalen
van haar
datdoorde uitkering
is
opeisbare
schuldenisgehoudentotvergoeding
van hettekort

ontstaan,
met de wettelijke
rentevanafde dag van de uitkering,
ieder
voortenhoogstehet
Indiende directeuren
de
bedragofde waardevan de doorhem ontvangenuitkering.
vordering
uithoofdevan de eerste
zin hebben voldaan,
geschiedt
de in de derdezin

door—

bedoeldevergoeding
van hetgedeelte
dat
aan de directeuren
naarevenredigheid
ieder
van de directeuren
isvoldaan.
Ten aanzienvan een schulduithoofdevan de eerste
ofderdezin isde schuldenaar

niet—

bevoegdtotverrekening.
Het bepaaldein ditlidisnietvan toepassing
in de vorm van aandelenin het
op uitkeringen
van de vennootschap
ofbijschrijvingen
aandelen.
Met een
kapitaal
op niet-volgestorte
directeur
wordtvoorde toepassing
van hethierbovenbepaalde
gelijkgesteld
degene
hetbeleidvan de vennootschap
heeftbepaaldofmede heeftbepaald,
alsware hij
directeur,
van hetin4. De vennootschap
ook uitkeringen
doen,met inachtneming
mag ook tussentijds
lid3 bepaalde.
in andere—
5. De algemenevergadering
kan besluiten
datdividendengeheelofgedeeltelijk

die-

vorm dan in contanten
zullenworden uitgekeerd.

6.

de
Dividendenmoeteneen maand na vaststelling
betaalbaar
worden gesteld,
tenzij

een andertijdstip
algemenevergadering
bepaalt.

7. Dividendvorderingen
doorverloopvan vijf
verjaren
jarenna aanvangvan de dag volgendop
diewaarop zijopeisbaar
zijngeworden.

ontbinding
Statutenwijziging,
Artikel
24

1.

Besluiten
van de vennootschap
behoevendetotwijziging
van dezestatuten
ofontbinding

met dienverstandetoestemmingvan de vergadering
van houdersvan prioriteitsaandelen,

te-

datdezetenaanzienvan een besluit
totontbinding
van de vennootschap
voorafdient
zijnverleend.

niet—
2. Een toestemmingvan de vergadering
van houdersvan prioriteitsaandelen
isechter
wordtgenomenvereist,
indienhetdesbetreffende
besluit
van de algemenevergadering
met algemenestemmen

in een vergadering,
waarinhetgehelekapitaal
vertegenwoordigd-

isofindienergeen geplaatste
prioriteitsaandelen
worden gehouden dooranderendan de-

vennootschap.
Vereffening
Artikel
25

1.

Indiende vennootschap
wordtontbondeningevolge
een besluit
van de algemene

de algemenevergadering
geschiedt
de vereffening
doorde directie,
vergadering,
tenzij
- op voorstel
- andersbepaalt.
van de vergadering
van houdersvan prioriteitsaandelen

2. De algemenevergadering
stelt
de beloningvan de vereffenaars
vast.

3.

de
De vereffening
geschiedt
met inachtneming
van de wettelijke
Tijdens
bepalingen.
vereffening
dezestatuten
voorzovermogelijk
van kracht.
blijven
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is
4. Hetgeenna voldoeningvan alleschuldenvan hetvermogen van de vennootschap

verdeeldin verhoudingvan hetnominaal—
wordttussende aandeelhouders
overgebleven,
bedragvan hun aandelenbezit.
blijven
heeftopgehoudentebestaan,
5. Gedurendezevenjarennadatde vennootschap
onder
berusten
van de vennootschap
en anderegegevensdragers
boeken,bescheiden

de-

isaangewezen.
doorde algemenevergadering
degene,diedaartoe

SLOTBEPALING:

—
—

verklaarde
de comparant:
Ten slotte

1.

aandelen,
bestaat
uitachttien
van de vennootschap
(18)
Het thansgeplaatste
kapitaal

-).

000,
genummerd 1 toten met 18,elkaandeelnominaalgrooteenduizendeuro(C 1.
aandeelvanwordtieder
statutenwijziging
2. Met hetvan krachtworden van de onderhavige
000)gewone aandelen-)nominaalomgezetin eenduizend(1.
eenduizendeuro(C 1.
000,

-)

van een euro(C 1, nominaal.

een (1)prioriteitsaandeel,
wordtgeplaatst
van dezestatutenwijziging
3. Tergelegenheid
tot
genummerd P1,zulksonderde verplichting
nominaalgrooteen eurocent
01),
(C 0,

4.

volstorting.
van dezeakteen de akte—
zalna hetpasseren
van de vennootschap
Het geplaatste
kapitaal
euroen een eurocentachttienduizend
aandeel,
van hetsub 3.bedoelde
houdende uitgifte
nominaalgrooteen
verdeeldin een (1)prioriteitsaandeel,
000,
01)bedragen,
(C 18.

elk
(18.
000)gewone aandelen,
genummerd P1,en achttienduizend
eurocent
01),
(C 0,
000.
genummerd 1 toten met 18.
nominaalgrooteen euro((
1,-),
wordtaanaandeelhoudersvergadering
5. Een exemplaarvan de notulenvan vorenbedoelde
dezeminuut gehecht.
bekend.
De comparantismij,notaris,
teRotterdamop de datum in hethoofdvan de akte
AKTE in minuut isverleden
WAARVAN
inhoudvan de akteen hetgeven van een
vermeld.Na hetmededelenvan de zakelijke
van de inhoudvan de aktekennisteheeftdezeverklaard
toelichting
daaropaan de comparant,
onmiddellijk
na beperkte—
hebben genomen en daarmeein testemmen.Vervolgensisde akte,
ondertekend.
doorde comparanten mij,notaris,
voorlezing,
—
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