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AKTE VAN FUS1E 
2019K22554 2 6 SEP. 2019 
DEMENINT K1ENHUIS 
notariaat 
Fontein1aan 5 
2012 JG HaarIem 
TeI.: 023-5289192 
Fax: 023-5292021 
info@de-notarissen.com 

Heden, twintig september tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. Gerardus Erwin -

A1phonsius Kienhuis, notaris te Haar1em: 

Sandra Sobirai, geboren te op een oktober negentienhonderddrie6nzeventig, -

werkzaam op het kantoor van de bewaarder van deze minuut en derha1ve adres kiezende te~ 
2012 JG HaarIem, FonteinIaan 5; 

hande1end a1s schrifte1ijk gevo1machtigde van: 
1. de besIoten vennootschap met beperkte aansprakeIijkheid YOK1 NETWORK HOLDING -

B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1 119 PX Schipho1-Rijk, -

Beechavenue 182, ingeschreven in het handeIsregister bij de Kamer van KoophandeI ~ 

onder dossiernummer 17245693; en 
2. de bes1oten vennootschap met beperkte aansprake1ijkheid T1BACO INTERNET MED1A -

B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1 119 PX SchiphoI-Rijk, -

Beechavenue 182, ingeschreven in het handeIsregister bij de Kamer van KoophandeI ~ 

onder dossiernummer 17156028; en 
3. de bes1oten vennootschap met beperkte aansprake1ijkheid YOK1 NETWORK B.V., 

statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1 119 PX SchiphoI-Rijk, 
Beechavenue 182, ingeschreven in het hande1sregister bij de Kamer van Koophande1~ 

onder dossiernummer 34282755; en 
4. de bes1oten vennootschap met beperkte aansprake1ijkheid YOK1 NETWORK 

INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1 119 PX -

SchiphoI-Rijk, Beechavenue 182, ingeschreven in het handeIsregister bij de Kamer van-
KoophandeI onder dossiemummer 17245697; 

De comparante, hande1end aIs geme1d, verk1aarde a1s vo1gt: 

Beqripsbepa1inqen. 

Gegevens verwijderd door KvK Gegevens verwijderd door KvK
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In deze akte wordt verstaan onder: 

- Bestuur: het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burger1ijk -

Wetboek 

- Fuserende Vennootschappen: de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende 

Vennootschappen tezamen; 

- Fusie: de onderhavige fusie in de zin van Tite1 7 van Boek 

2 van het Burger1ijk Wetboek; 

- Fusiedatum: een en twintig september tweeduizend negentien; -
- Fusievoorste1: het voorste1 tot Fusie, opgemaakt door de Besturen 

van de Fuserende Vennootschappen de dato vier-

en twintig juni tweeduizend negentien; 
- Toe1ichting: een schrifte1ijke toe1ichting aIs bedoe1d in artike1 --

2:313 Iid 1 BurgerIijk Wetboek op het FusievoorsteI; 

- Verdwijnende Vennootschap 1 de bes1oten vennootschap met beperktc 
aansprake1ijkheid T1BACO INTERNET MED1A B.V.,-

- Verdwijnende Vennootschap 2 de bes1oten vennootschap met beperkte 
aansprake1ijkheid YOK1 NETWORK B.V., 

- Verdwijnende Vennootschap 3 de bes1oten vennootschap met beperkte 
aansprake1ijkheid YOK1 NETWORK 

INTERNAT1ONAL B.V 

- Verdwijnende Vennootschappen: Tibaco Internet Media B.V., Yoki Network B.V, Yoki 
Network IntemationaI B.V. voornoemd; 

- Verkrijgende Vennootschap Yoki Network Ho1ding B.V. voomoemd 

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder ver1ies van de inhoude1ijke betekenis in enke1voud of -
meervoud worden gebruikt. 
Fusie. 
De Fuserende Vennootschappen wensen bij deze akte een Fusie tot stand te brengen 

waarbij: 
- het vermogen van de Verdwijnende Vennootschappen onder a1gemene tite1 wordt 

verkregen door de Verkrijgende Vennootschap; en 

- de Verdwijnende Vennootschappen ophouden te bestaan. 

Hoofdstuk I. 
Vereisten. 
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Aan de vo1gende vereisten voor het aangaan van de Fusie is vo1daan: 

1. Geen van de Fuserende Vennootschappen is ontbonden. 

2. Geen van de Fuserende Vennootschappen verkeert in staat van fai1Iissement of 

surseance van beta1ing. 
3. De artike1en 2:326 tot en met 2:328 Burger1ijk Wetboek zijn op de Fusie niet van 

toepassing, aangezien de Verkrijgende Vennootschap aIIe gepIaatste aandeIen houdt in -

het kapitaa1 van de Verdwijnende Vennootschappen en derha1ve het bepaa1de in artike1 -

2:333 Iid 1 BurgerIijk Wetboek op de Fusie van toepassing is. 

4. Aan de aandee1houder van de Verdwijnende Vennootschappen worden overeenkomstig -
het bepaaIde in artikeI 2:311 Iid 2 BurgerIijk Wetboek geen aandeIen in het kapitaaI van -

de Verkrijgende Vennootschap toegekend, aangezien artike1 2:333 Burger1ijk Wetboek op 

de Fusie van toepassing is. 
Hoofdstuk I1. 

Voorbereidinq. 

Ter voorbereiding van de Fusie is het navo1gende verricht: 
1. Door de Besturen van de Fuserende Vennootschappen is het FusievoorsteI opgesteId. -

Een kopie van het FusievoorsteI wordt aIs BijIage I.1. aan deze akte gehecht. 

2. Het Fusievoorste1 is ondertekend door a1Ie bestuurders van de Fuse,e, ~de 
Vennootschappen. 

3. A11e aandee1houders van de Fuserende Vennootschappen hebben ermee ingestemd dat-

het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschappen geen Toe1ichting hebben opgeste1d. -
De verk1aringen van de aandee1houders worden a1s Bij1age I.3. aan deze akte gehecht. -

4. Er zijn geen personen die anders dan a1s aandee1houder een bijzonder recht jegens de-
Verdwijnende Vennootschappen hebben, zoaIs een recht op uitkering van winst of tot het -
nemen van aandeIen, zodat op grond van artikeI 2:313 Iid 3 BurgerIijk Wetboek het 

Bestuur van de Verdwijnende Vennootschappen geen Toe1ichting behoeft op te ste1Ien. -

5. Op zeven en twintig juni tweeduizend negentien hebben de Fuserende Vennootschappen -
de stukken aIs bedoeId in artikeI 2:314 Iid 1 8urgerIijk Wetboek op het kantoor van het -

hande1sregister neerge1egd. 
6. 0p acht juIi 1weeduizend negentien hebben de Besturen van de Fuserendc 

Vennootschappen de stukken aIs bedoeId in artikeI 2:314 Iid 2 BurgerIijk Wetboek op het -

kantoor van de Fuserende Vennootschappen ter inzage neerge1egd voor de personen --
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genoemd in artikeI 2:314 Iid 2 juncto artikeI 2:329 BurgerIijk Wetboek en weI gedurende -

de periode tot heden. 
7. Op tien ju1i tweeduizend negentien hebben de Fuserende Vennootschappen 

overeenkomstig artikeI 2:314 Iid 3 BurgerIijk Wetboek aangekondigd dat de sub 5 en 6 --

bedoe1de neder1eggingen hebben p1aatsgehad. 
8. De Fuserende Vennootschappen hebben geen ondernemingsraad of 

medezeggenschapsraad ingesteId. 
Evenmin heeft een vereniging van werknemers, die werknemers van de Fuserendc 

Vennootschappen of hun dochtermaatschappijen onder haar Ieden te1t, schrifte1ijk een ---

advies of opmerkingen ingediend. 
9. De Griffier van de Rechtbank te Amsterdam heeft op veertien augustus tweeduizend -

negentien een verk1aring afgegeven, waaruit b1ijkt dat geen schuIdeiser in verzet is 

gekomen tegen het Fusievoorste1. 

Vorenbedoe1de verk1aring wordt a1s Bij1age I.9. aan deze akte gehecht. 

10. a. Het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap 1 heeft in overeenstemming met-

artikeI 2:331 BurgerIijk Wetboek op zeven en twintig juni tweeduizend negentien -
overeenkomstig het Fusievoorste1 tot Fusie bes1oten. 

Het besIuit van het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap 1 tot Fusie is 

genomen met een schrifte1ijk bes1uit van het Bestuur van de Verdwijnendc 

Vennootschap 1. 

Een exemp1aar van het bes1uit van het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap-
1 is aIs BijIage I.10a. aan deze akte gehecht. 

b. Het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap 2 heeft in overeenstemming met --

artikeI 2:331 BurgerIijk Wetboek op zeven en twintig juni tweeduizend negentien -

overeenkomstig het Fusievoorste1 tot Fusie bes1oten. 

Het bes1uit van het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap 2 tot Fusie is 

genomen met een schrifte1ijk bes1uit van het Bestuur van de Verdwijnendc 
Vennootschap 2. 

Een exemp1aar van het bes1uit van het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap -
2 is aIs BijIage I.10b. aan deze akte gehecht. 

c. Het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap 3 heeft in overeenstemming met -

artikeI 2:331 BurgerIijk Wetboek op zeven en twintig juni tweeduizend negentien -
overeenkomstig het Fusievoorste1 tot Fusie bes1oten. 
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Het bes1uit van het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap 3 tot Fusie is 
genomen met een schrifte1ijk bes1uit van het Bestuur van de Verdwijnendc 

Vennootschap 3. 

Een exempIaar van het besIuit van het Bestuur van de Verdwijnende Vennootschap-
3 is aIs BijIage I.10c. aan deze akte gehecht. 

11. Het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap heeft in overeenstemming met artikeI--

2:331 BurgerIijk Wetboek op zeven en Wvintig juni Wveeduizend negentien overeenkomstig -
het Fusievoorste1 tot Fusie bes1oten. 

Het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap is bevoegd tot Fusie te bes1uiten, 
aangezien het voomemen het bes1uit tot Fusie te Iaten nemen door het Bestuur van de-
Verkrijgende Vennootschap is verme1d in de aankondiging bedoe1d sub 7. 

Een verzoek tot het houden van een aIgemene vergadering aIs bedoeId in artikeI 2:331 Iid-
3 Burger1ijk Wetboek, is niet door het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap 

ontvangen. 
Het bes1uit van het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap tot Fusie is genomen met-

een schrifte1ijk bes1uit van het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap. 
Een exemp1aar van het bes1uit van het Bestuur van de Verkrijgende Vennootschap is aIs-

BijIage I.11. aan deze akte gehecht. 

12. AIIe aandeeIhouders van de Verdwijnende Vennootschappen hebben verkIaard ermee in-

te stemmen dat: 
- het bestuur van de Verdwijnende Vennootschap niet verp1icht is de Verkrijgende -

Vennootschap en de a1gemene vergadering van de Verdwijnende Vennootschap in-

te Iichten over na het Fusievoorste1 geb1eken be1angrijke wijzigingen in de activa en -

passiva die de medede1ingen in het Fusievoorste1 hebben beTnv1oed; 
- het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap niet verp1icht is de Verdwijnende -

Vennootschap en de a1gemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap in te -

Iichten over na het Fusievoorste1 geb1eken be1angrijke wijzigingen in de activa en--

passiva die de medede1ingen in het Fusievoorste1 hebben beinv1oed. 

VorenbedoeIde verkIaringen worden aIs BijIage I.12a, BijIage I.12b en BijIage I.12c aan-

deze akte gehecht. 
13. AIIe aandeeIhouders van de Verkrijgende Vennootschap hebben verkIaard ermee in te-

stemmen dal. 
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- het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap niet verp1icht is de Verdwijnende -

Vennootschap en de a1gemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap in te -

Iichten over na het Fusievoorste1 geb1eken be1angrijke wijzigingen in de activa en -

passiva die de medede1ingen in het Fusievoorste1 hebben beinv1oed; 

- het bestuur van de Verdwijnende Vennootschap niet verp1icht is de Verkrijgende -

Vennootschap en de a1gemene vergadering van de Verdwijnende Vennootschap in-

te Iichten over na het Fusievoorste1 geb1eken be1angrijke wijzigingen in de activa en-
passiva die de medede1ingen in het Fusievoorste1 hebben beinv1oed. 

VorenbedoeIde verkIaringen worden aIs BijIage I.13. aan deze akte gehecht. 
14. De aIgemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap heeft op zeven en twintig -

juni Wveeduizend negentien bes1oten tot wijziging van de statuten van de Verkrijgende -

Vennootschap. Een exempIaar van het aandeeIhoudersbesIuit wordt aIs BijIage I.14. aan-

deze akte gehecht. 
Hoofdstuk I11. 

Totstandkominq van de Fusie. 
A1Ie hande1ingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Vennootschappen voor 

totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht. 

De Fuserende Vennootschappen brengen hierbij de Fusie tot stand. 
Zij wordt van kracht met ingang van de Fusiedatum. 
Hoofdstuk IV. 

Rechtsqevo1qen van de Fusie. 

Omtrent de rechtsgevo1gen van de Fusie ste11en de Fuserende Vennootschappen het vo1gende -

vast: 
1. De Verdwijnende Vennootschappen houden aIs gevoIg van de Fusie op te bestaan met~ 

ingang van de Fusiedatum. 

2. De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt met ingang van de Fusiedatum het vermogen van -

de Verdwijnende Vennootschappen onder a1gemene tite1. 
3. De aande1en in het kapitaa1 van de Verdwijnende Vennootschappen verva11en met ingang-

van de Fusiedatum. 

4. Met ingang van 66n januari tweeduizend negentien (Zie Fusievoorste1) za1 dc 
Verkrijgende Vennootschap de krachtens de Fusie te verkrijgen vermogensbestandde1en -

in haarjaarrekening verantwoorden. 
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Het Iaatste boekjaar van de Verdwijnende Vennootschappen is derhaIve conform het -

bepaaIde in artikeI 2:321 Iid 1 BurgerIijk Wetboek ge6indigd op 66n en dertig december -

tweeduizend achttien. 
Hoofdstuk V1. 
Statutenwiiziqinq Verkriiqende Vennootschap. 
Ter uitvoering van het in Hoofdstuk II.14 genoemde aandeeIhoudersbesIuit - bij weIk besIuit de-

comparant tevens tot het verIijden van deze akte is gemachtigd - worden de statuten van de -

Verkrijgende Vennootschap bij deze zodanig gewijzigd dat zij in hun gehee1 komen te Iuiden -

a1s vo1gt: 
"STATUTEN 
ArtikeI 1. DEFINITIES 

In deze statuten geIden de voIgende definities: 

- ''A1gemene Vergadering" betekent het orgaan dat bestaat uit de Stemgerechtigden, of -

de bijeenkomst waarin de Vergadergerechtigden vergaderen; 

- ''BW" betekent het BurgerIijk Wetboek; 

"Stemgerechtigden" betekent aandeeIhouders met stemrecht in de AIgemene 

Vergadering, vruchtgebruikers met stemrecht in de A1gemene Vergadering en 

pandhouders met stemrecht in de AIgemene Vergadering; 

- "Vennootschap" betekent Yoki Network Ho1ding B.V.; 

- "Vergadergerechtigden'' betekent aandeeIhouders, vruchtgebruikers met 

Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht; cn 

Vergaderrecht" betekent het recht om, in persoon of bij schrifte1ijk gevo1machtigde, de 

AIgemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. 

Artike1 2. NAAM, ZETEL EN DOEL 

2.1. Naam en £ele1 

2 . 1 . 1 . De naam van de Vennootschap is : Yoki Network Ho1ding B . V . 

2.1.2. De Vennootschap heeft haar zete1 in Amsterdam. 

2.2. Doe1 
De Vennootschap heeft het doe1 

2.2.1 De Vennootschap heeft het doe1: 

a. het marketen van muItimedia- en entertainmentconcepten, waaronder begrepen -

doch niet beperkt tot gamcs 
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b. dee1 te nemen in andere ondernemingen van we1ke aard ook, daarin op andere -
wijze een beIang te nemen , daarover beheer te voeren , financiering aan te - 

trekken, derden te financieren, zekerheid te ste11en of zich te verbinden voor --
verpIichtingen van derden, aIsmede het verkrijgen, expIoiteren en vervreemden -

van (register)goederen; en 
c. ten s1otte a11es wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorder1ijk kan zijn -

voor het doe1. 
Artike1 3. KAP1TAAL EN U1TG1FTE VAN AANDELEN 

3.1. KapitaaI en aandcIcn 

3 . 1 . 1 . Het kapitaaI van de Vennootschap bestaat uit 66n of meer aandeIen met een 

nomina1e waarde van een euro (EUR 1,-) e1k, 

3.1.2. De aandeIen Iuiden op naam en zijn genummerd vanaf 1. 

3 . 1 . 3 . AandeeIbewijzen worden niet uitgegeven . 

3.2. Uitgifte van aandc1cn 

3.2.1. De A1gemene Vergadering bes1uit tot uitgifte van aande1en en ste1t de uitgifteprijs en -

de overige voorwaarden van uitgifte vast. 
3.2.2. AandeIen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die Iager is dan de nominaIe 

waarde van de aande1en. 
3.2.3. Aande1en worden uitgegeven bij notari61e akte. 

3.3. Voorkeursrecht 

3.4. A1s aande1en worden uitgegeven of rechten tot het nemen van aande1en worden 

ver1eend, heeft een aandee1houder geen voorkeursrecht. 
Artike1 4. E1GEN AANDELEN 

4.1. Verkrijging en vervreemding van eigen aandcIcn 

4 . 1 . 1 . Het bestuur besIist over de verkrijging door de Vennootschap van voIgestorte 

aande1en. 
4.1.2. Verkrijging door de Vennootschap van niet voIgestorte aandeIen is nietig. 

4.1.3. A1s de Vennootschap eigen aande1en vervreemdt, is artike1 3.2.1 van 

overeenkomstige toepassing. 
Artike1 5. AANDEELHOUDERSREG1STER, OPROEP1NGEN EN MEDEDEL1NGEN 

5.1. AandeeIhoudersregister 

5 . 1 . 1 . Het bestuur houdt een aandeeIhoudersregister aIs bedoeId in artikeI 2 : 194 BW .- 



5 . 1 . 2 . Het bestuur Iegt het aandeeIhoudersregister ter inzage van de Vergadergerechtigden 

op het kantoor van de Vennootschap. 

5.2. 0proepingen en medede1ingen 
5 . 2 . 1 . 0proepingen en medede1ingen aan Vergadergerechtigden worden schrifte1ijk gedaan - 

aan de adressen die zijn verme1d in het aandee1houdersregister. A1s een-

Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en medede1ingen aan -

hem worden gedaan per e-mai1. 
5 . 2 . 2 . Medede1ingen aan het bestuur worden schrifte1ijk gedaan aan het adres van de - 

Vennootschap , of per e - mai1 aan het adres dat voor dit doe1 bekend is gemaakt . - 
Artike1 6. CERT1F1CER1NG EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN 

6.1. Certificering 

6 . 1 . 1 . Aan certificaten van aande1en kan geen Vergaderrecht worden verbonden . 

6.2. Pandrecht 

6 . 2 . 1 . Aande1en kunnen worden verpand . 

6.2.2. Aan pandhouders kan het aan de aande1en verbonden stemrecht worden toegekend. 
6.2.3. A11een pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandee1houders -

die aIs gevoIg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. -

Artike17. LEVER1NG VAN AANDELEN EN OVERDRACHTSBEPERK1NGEN 

7.1. Levering van aandeIen 

7.1.1. Aande1en worden ge1everd bij notari61e akte. 

7.2. 0verdrachtsbeperkingcn 
7.2.1. De overdracht van aandeIen is niet beperkt in de zin van artikeI 2:195 BW. 

Artike1 8. BESTUUR 
8.1. Benoeming, schorsing, ontsIag, beIet en ontstentenis 

8.1.1. De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De A1gemene Vergadering -~ 

bepaa1t het aanta1 bestuurders. 
8.1.2. De AIgemene Vergadering benoemt de bestuurders. De AIgemene Vergadering kan -

bestuurders schorsen en onts1aan. 
8.1.3. A1s 66n of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap -

bestuurd door de overb1ijvende bestuurder ( s ). A1s a11e bestuurders ontbreken of - 
verhinderd zijn , wordt de Vennootschap tijde1ijk bestuurd door een persoon die - 

daartoe door de A1gemene Vergadering is aangewezen. A1s a11e bestuurders 

ontbreken, neemt deze persoon zo spoedig moge1ijk de nodige maatrege1en om een -
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definitieve voorziening te treffen. 0nder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat-
de bestuurder tijde1ijk zijn functie niet kan uitoefenen a1s gevo1g van: 
a. schorsing; 
b. ziekte; of 
c. onbereikbaarheid. 

8.2. Bezo1diging 

8.2.1. De A1gemene Vergadering ste1t de be1oning en andere voorwaarden vast die op de -

bestuurders van toepassing zijn. 
8.3. Interne organisatie en bes1uitvorming 

8 . 3 . 1 . Het bestuur kan zijn interne aange1egenheden rege1en in een schrifte1ijk reg1ement .- 

Verder kunnen de bestuurders, a1 dan niet bij reg1ement, onder goedkeuring van de -

A1gemene Vergadering hun werkzaamheden onder1ing verde1en. 

8.3.2. Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat nodig vindt. Het bestuur bes1uit bij-

voIstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen . Bij staking van stemmen - 
bes1ist de A1gemene Vergadering. 

8.3.3. Een bestuurder kan zich in de vergadering Iaten vertegenwoordigen door een andere-

bestuurder. 

8.3.4. Een bestuurder neemt niet deeI aan de beraadsIaging en besIuitvorming van het ~ 

bestuur a1s hij daarbij een direct of indirect persoon1ijk be1ang heeft dat tegenstrijdig -
is met het beIang van de Vennootschap en de met haar verbonden ondememing. AIs 

hierdoor geen bestuursbes1uit kan worden genomen, neemt de A1gemene 

Vergadering het besIuit. 

8.3.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering bes1uiten nemen, mits dit schrifte1ijk of op~ 

reproduceerbare wijze Iangs eIektronische weg gebeurt en aIIe stemgerechtigde - 
bestuurders met deze wijze van bes1uitvorming hebben ingestemd. De artike1en 8.3.2-

en 8.3.4 zijn van overeenkomstige toepassing op de bes1uitvorming van het bestuur -
buiten vergadering. 

8.3.6. De A1gemene Vergadering kan duide1ijk omschreven en aan het bestuur 

meegedee1de bestuursbes1uiten aan haar goedkeuring onderwerpen. 
8.3.7. Het bestuur kan zonder opdracht van de A1gemene Vergadering geen aangifte doen -

tot fai11ietverk1aring van de Vennootschap. 
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8.3.8. Het bestuur voIgt de aanwijzingen van de AIgemene Vergadering op, tenzij deze in -

strijd zijn met het beIang van de Vennootschap en de met haar verbonden 

ondememing. 
8.4. Vertegenwoordiging 

8.4.1. Het bestuur of twee gezamen1ijk hande1ende bestuurders kunnen de Vennootschap -

vertegenwoordigen. 
8.4.2. AIs aIIe aandeIen in het kapitaaI van de Vennootschap worden gehouden door 66n -

aandee1houder, en deze aandee1houder ook de Vennootschap vertegenwoordigt,~ 

worden rechtshandeIingen van de Vennootschap met deze enig aandeeIhouder - 

schrifte1ijk vastge1egd. Dit ge1dt niet voor rechtshande1ingen die onder de bedongen -

voofwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren . - 

8.4.3. Het bestuur kan aan 66n of meer personen, aI dan niet in dienst van dc 

Vennootschap, procuratie of op een andere wijze door1opendc 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 
Artike1 9. A1gemene Vergadering 

9.1. JaarIijkse AIgemene Vergadering 

9 . 1 . 1 . Tijdens het boekjaar van de Vennootschap wordt ten minste 66n A1gemene Ver -- 

gadering gehouden, tenzij over de ondenNerpen aIs bedoeId in aftikeI 9.1.2 in 

overeenstemming met artikeI 9.5 (BesIuiten buiten vergadering) buiten vergadering is-

bes1oten. 
9 . 1 . 2 . De agenda voor de jaar1ijkse A1gemene Vergadering bevat in ieder geva1 dc 

vo1gende onderwerpen: 
a. de behandeIing van het bestuursversIag aIs artikeI 2:391 BW voor dc 

b. Vennootschap ge1dt; 
c. de vastste11ing van de jaarrekening; 
d. de bestemming van de winst; en 
e . de ver1ening van decharge aan bestuurders die in het afge1open boekjaar in - 

functie waren, voor hun bestuur over dat boekjaar. 
9 . 1 . 3 . De in artikeI 9 . 1 . 2 bedoeIde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de --- 

agenda aIs de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, aIs dat van 

toepassing is, voor het over1eggen van het bestuursvers1ag is ver1engd, of een 
voorsteI daartoe op die agenda is gepIaatst. De in artikeI 9.1.2(a), (b) en (d) bedoeIde-
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onderwerpen hoeven niet op die agenda te worden opgenomen aIs de jaarrekening -

wordt vastgesteId op de wijze aIs bepaaId in artikeI 10.1.6. 

9 . 1 . 4 . Een A1gemene Vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer het bestuur of een - 

aandee1houder dat nodig vindt. 
9.2. P1aats en oproeping 

9 . 2 . 1 . A1gemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap - 

haar zeteI heeft of in Amsterdam of in SchiphoI -Rijk (gemeente HaarIemmermeer). -

9 . 2 . 2 . De oproeping vindt p1aats met inachtneming van de termijn a1s bedoe1d in artike1 - 
2:225 BW. 

9 . 2 . 3 . Bij de oproeping wordt de agenda vermeId en ook de pIaats en het tijdstip van de -- 

9.3. Vergadcrordc 

9 . 3 . 1 . De A1gemene Vergadering benoemt ze1f haar voorzitter . De voorzitter wijst de 

secretaris aan. 
9 . 3 . 2 . De A1gemene Vergadering wordt genotu1eerd . 

9 . 3 . 3 . De bestuurders kunnen de A1gemene Vergaderingen bijwonen en hebben a1s 

zodanig in de A1gemene Vergaderingen een raadgevende stem. 

9.4. Stemprocedure en vo1macht 

9 . 4 . 1 . In de A1gemene Vergadering geeft ieder aandee1 recht op het uitbrengen van een ~ 
stem. BIanco stemmen en ongeIdige stemmen worden aangemerkt aIs niet 

uitgebracht. 
9.4.2. BesIuiten worden genomen bij voIstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 

tenzij bij de wet of deze statuten uitdrukkeIijk een grotere meerderheid wordt 

voorgeschreven. 
9 . 4 . 3 . Het bestuur kan besIuiten dat iedere Vergadergerechtigde door middeI van een - 

e1ektronisch communicatiemidde1 rechtstreeks kennis kan nemen van en dee1 kan --
nemen aan de A1gemene Vergadering. 

9 . 4 . 4 . Het bestuur kan besIuiten dat iedere Stemgerechtigde door middeI van een eIek - -- 

tronisch communicatiemidde1 in persoon of door een schrifte1ijk gevo1machtigde het -
stemrecht kan (doen) uitoefenen, 

9 . 4 . 5 . Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het e1ektronisch 

communicatiemidde1. In de oproeping worden deze voorwaarden verme1d of wordt -

verme1d waar deze kunnen worden geraadp1eegd. 
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9 . 4 . 6 . Vergadergerechtigden kunnen zich in de AIgemene Vergadering door een schrifteIijk - 

gevo1machtigde Iaten vertegenwoordigen. 

9.5. Bes1uiten buiten vergadcring 

9 . 5 . 1 . Stemgerechtigden kunnen a11e bes1uiten die zij in een A1gemene Vergadering kunnen - 
nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders worden in de ge1egenheid -

geste1d voorafgaand aan de bes1uitvorming over het voorste1 advies uit te brengen. -
9 . 5 . 2 . Een besIuit buiten vergadering is aI [ een geIdig aIs aIIe Vergadergerechtigden met --- 

deze wijze van besIuitvorming hebben ingestemd en het voorsteI verder schrifteIijk of -

op reproduceerbare wijze Iangs e1ektronische weg is aangenomen zoa1s wordt - 
voorgeschreven door de wet en deze statuten. 

9 . 5 . 3 . Degenen die buiten vergadering een bes1uit hebben genomen , ste11en het bestuur - 

meteen in kennis van het genomen besIuit. 
ArtikeI 10. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT 

10.1. Boekjaar en Jaarstukken 

10.1.1. Het boekjaar Ioopt van 66n januari tot een en dertig december. 

10 . 1 . 2 . JaarIijks binnen vijf maanden na afIoop van eIk boekjaar maakt het bestuur een - 
jaarrekening op en Iegt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage op het - 
kantoor van de Vennootschap. 0p grond van bijzondere omstandigheden kan de --

A1gemene Vergadering deze termijn ver1engen met ten hoogste vijf maanden. 

10.1.3. AIs de in aMikeI 10.2 (Accountant) bedoeIde opdracht aan een accountant is 

verIeend, wordt de verkIaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. 

Daamaast wordt het bestuursversIag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikeI 2:391 

BW niet voor de Vennootschap ge1dt. 0ok worden de in artike1 2:3921id 1 BW 

bedoeIde overige gegevens bijgevoegd , voor zover het in dat Iid bepaaIde op de - 
Vennootschap van toepassing is. 

10.1.4. AIIe bestuurders ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een ondertekening, dan -

wordt daarvan me1ding gemaakt onder opgaaf van de reden. 
10 . 1 . 5 . De AIgemene Vergadering steIt de jaarrekening vast , tenzij de jaarrekening aI in - 

overeenstemming met artikeI 10.1.6 is vastgesteId. 

10.1.6. AIs aIIe aandeeIhouders ook bestuurders van de Vennootschap zijn, geIdt dc 

ondertekening van de jaarrekenjng door a11e bestuurders njwr a1s vastste11jng van de -
jaarrekening. 

10 . 2 . Accountant 
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10.2.1. De Vennootschap kan een accountant aIs bedoeId in artikeI 2:393 BW de opdracht -

ver1enen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken in 
overeenstemming met Iid 3 van dat artikeI. AIs de wet dat verIangt, moet dc 

Vennootschap deze opdracht ver1enen. 

10 . 2 . 2 . De AIgemene Vergadering verIeent de opdracht aan de accountant . VerIeent de - 

AIgemene Vergadering de opdracht niet , dan verIeent het bestuur de opdracht . - 

10.2.3. De AIgemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verIeend kunnen de aan 

de accountant ver1eende opdracht intrekken. Intrekking van de opdracht kan a11een -

om gegronde redenen en met inachtneming van artikeI 2:393Iid 2 BW. 

10.2.4. De accountant brengt over zijn onderzoek versIag uit aan het bestuur en geeft de --

uits1ag van zijn onderzoek weer in een verk1aring over de getrouwheid van de 
jaarrekening. 

ArtikeI 11. WINST EN VERLIES 

11 . 1 . Winst , ver1ies en uitkeringen op aandc1cn 

11.1.1. De AIgemene Vergadering bestemt de winst die door vaststeIIing van de jaarrekening-

is bepaaId, bepaaIt hoe een tekort wordt verwerkt en steIt tussentijdse uitkeringen uit 

de winst of uitkeringen uit reserves vast. 
11.1.2. Bij de berekening van de verdeIing van een uitkering teIIen de aandeIen die dc 

Vennootschap in haar kapitaa1 houdt niet mee, tenzij op deze aande1en een 

pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust ten gevo1ge waarvan het recht op - 
uitkering toekomt aan de pandhouder of de vruchtgebruiker. 

11.1.3. Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststeIIing, tenzij de AIgemene 

Vergadering op voorste1 van het bestuur een andere datum bepaa1t. 

11.1.4. De AIgemene Vergadering kan besIuiten dat uitkeringen geheeI of gedeeIteIijk in een 

andere vorm dan in ge1d worden uitgekeerd. 
ArtikeI 12. ONTBINDING 

12.1. Vereffening 

12.2. AIs de Vennootschap wordt ontbonden aIs gevoIg van een besIuit van de AIgemene -

Vergadering en haar vermogen moet worden vereffend, worden de bestuurders ---

vereffenaars, tenzij de A1gemene Vergadering 66n of meer andere vereffenaars ---

benoemt. 
12.3. Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door 
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degene die daartoe door de vereffenaars of bij ontbreken van vereffenaars door het -
bestuur is aangewezen. 

BiiIaqen 

B~ageI.1x kopie Fusievoorste1; 

Bij1age I.3.: verkIaringen aandee1houders Fuserende Vennootschappen; 

BijIage I.9.: verk1aring van geen verzet Amsterdam 

BijIage I.10.a: kopie bestuursbesIuit tot fusie Verdwijnende Vennootschap 1; 
BijIage I.10.b: kopie bestuursbes1uit tot fusie Verdwijnende Vennootschap 2; 

BijIage I.10.c: kopie bestuursbes1uit tot fusie Verdwijnende Vennootschap 3: 
BijIage I.11.: kopie bestuursbes1uit tot fusie Verkrijgende Vennootschap; 

BijIage I.12.a.: verkIaring aandeeIhouders Verdwijnende Vennootschap 1; 

BijIage I.12.b.: verk1aring aandee1houders Verdwijnende Vennootschap 2; 
BijIage I.12.c.: ver1<1aring aandee1houders Verdwijnende Vennootschap 3; 

BijIage I.13.: ver*1aring aandee1houders Verkrijgende Vennootschap; 

BijIage I.14.: aandeeIhoudersbes1uit of notu1en a1gemene vergadering inzake 

statutenwijziging Verkrijgende Vennootschap; 

Vo1machten. 

SL0T 
De bij deze akte betrokken comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant -

is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor geme1de en daartoe bestemde document -
vastgeste1d. 
WAARVAN AKTE 

wordt ver1eden te Haa1iem op de datum a1s in het hoofd van deze akte is verme1d. 

Na zake1ijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toe1ichtjng daarop aan -

de comparante heeft deze verk1aard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en -
met bepeA<te voor1ezing in te stemmen. 
Na beperkte voor1ezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparante en door mij, --

nota,is, ondertekend. 
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(Vo1gt ondertekening) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHR1FT: 

Gegevens verwijderd door KvK
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(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

ém
TE
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Verk1aringen aan de voet 
De ondergetekende, mr. Gerardus Erwin A1phonsius Kienhuis, notaris te Haar1em, verk1aart dat 
hem is geb1eken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor a11e bes1uiten die de 
afde1ingen 2 en 3 van Tite1 7 van Boek 2 van het Burger1ijk Wetboek en de statuten van Yoki 

Network Ho1ding B.V., gevestigd te Amsterdam, van aansprake1ijkheid T1BACO INTERNET MED1A 

B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, YOK1 NETWORK B.V., statutair gevestigd te Amsterdam 
en YOK1 NETWORK INTERNAT1ONAL B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voor het tot stand 
komen van de Fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in de afde1ingen 2 en 3 van 

geme1de Tite1 en in geme1de statuten gegeven voorschriften zijn nage1eefd. 

Getekend te HaarIem op 20 september 2019. 

Gegevens verwijderd door KvK




