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OPRICHTING
Heden, dertig november tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Drs Roelf Xander JanBlokzijl, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van Mr Johan
Kemper, notaris te Rotterdam:
mevrouw Marjan Peperkamp-Kalden, geboren te Rotterdam op twee juni
negentienhonderd
vijfenzestig, werkzaam te mijnen kantore Parklaan 17, te dezen
handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van de statutair te
Hilversum gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Square
Grounds B.V., kantoorhoudend te 1216 BX Hilversum, Verlengde Zuiderloswal 4,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32117990, en als zodanig die
vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend.
Van de gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte, welke aan deze akte wordt—
gehecht.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de door haar vertegenwoordigde—
vennootschap opricht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
waarvoor zullen gelden de volgende

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel I
1. De vennootschap draagt de naam: Youda Games Holding B., V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
Doel
Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel:
waaronder begrepen docha. het rnarketen van multimedia- en entertainmentconcepten,
niet beperkt tot games, alsmede van alle activiteiten welke met het voorgaande
samenhangen dan wel daaraan dienstig kunnen zijn;
b. het verwerven, beheren, houden, besturen, in licentie geven, exploiteren, bezwarenen vervreemden van intellectuele en industriele eigendomsrechten;
c. het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen,
alsmede het verwerven, houden en afstoten van deelnemingen in. of op andere wijze—
deelnemen in andere ondernemingen en het verwerven, bezitten en vervreemden van
andere effecten;
d. het voeren van het beheer en het bestuur over of het geven van adviezen aan andere—
vennootschappen of ondernemingen;
e. het ter leen opnemen of verstrekken van gelden, alsmede het geven van zekerheden—
(waaronder garanties en hypotheken) voor de schulden van de vennootschap en vananderen en het uitgeven, verkrijgen en vervreemden van waardepapieren ter
enbelichaming van rechten en/of verplichtingen en van andere vermogenswaarden
het verkrijgen, vervreemden, verhuren, huren, beheren. administreren, (doen)
stichten en exploiteren van registergoederen, alles in de ruimste zin des woords;
f. zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kanzijn.
Kapitaal en aandelen
Artikel 3
-

—
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Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro
(6 90.000, —
), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen van een euro (6 1,—
) elk.
Artikel 4
1. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitgif/e van nog niet
geplaatste aandelen en stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast. De
koers van de uit te geven aandelen mag niet beneden pari zijn.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheden tot het nemenvan besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan een ander vennootschapsorgaanoverdragen en kan deze overdracht herroepen.
3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariele akte met inachtneming van het bepaalde
in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek. Op elk aandeel moet ten minste het nominale—
bedrag worden gestort.
4. Iedere aandeelhouder heeft, behoudens het bepaalde in de wet, een recht van
voorkeur op de uit te geven aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag
van zijn aandelen.
Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet
volledig gebruik maakt, komt voor het vrijgevallen gedeelte het voorkeursrecht toeaan de overige aandeelhouders, in de hiervoor omschreven verhouding.
Het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan
bepaalt, met inachtneming van
hiervoor in dit lid en in de wet bepaalde, bij het nemen van het besluit tot uitgifte, op
welke wijze en binnen welke termijn het voorkeursrecht zal worden uitgeoefend.
5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het
nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aaneen persoon die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen
uitoefent.
Artikel 5
Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of
certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedragvan de uitkeerbare reserves. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan tothet uitstaande bedrag van de voornoemde leningen.
Artikel 6
1. De directie kan, onverminderd het overigens in de artikelen 2:20/ en 207d Burgerlijk
Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal anders dan
om niet doen verwerven, indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs. , niet kleiner is dan hetgestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves diekrachtens de wet (of de statuten) moeten worden aangehouden;
b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap
tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet
haar dochtermaatschappijen
van
het
meer dan de helft
geplaatste kapitaal bedraagt; en
c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering van
dat daartoe door de
aandeelhouders of door een ander vennootschapsorgaan
algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen. —
Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten van aandelen in de
vennootschap begrepen.
2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verworven
aandelen in haar kapitaal is artikel 4 van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat een zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden en

het-

van-

en-

Pa rkl aa n 17
3016 BA Rotterdam
Postbus 23052
3001 KB Rotterdam
Telefoon 010-277 03 00

Company.info

www. schaap. eu

SCHAAP L
PARTNERS

dat de bevoegdheid tot besluiten hiertoe bij de directie ligt.
3. De vennootschap ontleent aan aandelen noch aan certificaten van aandelen in haar—
kapitaal welke zij of een dochtermaatschappij
houdt, enig voorkeursrecht, uit welken
hoofde ook.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan eendaarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders—
dochtermaatschappij
geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen
certificaten houdt.
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar
toebehoren, zijn evenwel niet van hun sterrlrecht uitgesloten, —
dochtermaatschappijen
indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan dedaarvan toebehoorde. De vennootschap ofvennootschap of een dochtermaatschappij
een dochtermaatschappij
daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop
zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wetbepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
6. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal geen recht op enige uitkering
uit welken hoofde ook. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen—
waaraan ingevolge het voorgaande de vennootschap geen recht op enige uitkering—
ontleent niet mee.
Artikel 7
1. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.
2
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders—
zijn opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen, van dedatum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of
betekening, alsmede van, het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevensopgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of
pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht
hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede welke aan de
aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de. leden 9, 10 en 11 van dit artikel—
toekomen.
4. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders vande met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van
aandelen.
5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder
van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van
aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. —
Dit adres blijft tegenover de vennootschap gelden, zolang niet bij aangetekende brief
aan de directie een ander adres is opgegeven.
6. Het register wordt door de directie regelmatig bijgehouden. —
7. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een
pandhouder om niet een uittreksel uit het register inet betrekking tot zijn recht op een
aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan
vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 9, 10 en 11 van dit artikel bedoelde—
rechten toekomen.
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8.

De directie legt het register ten kantore van de vennootschap

ter inzage van de
aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in
leden 10 en 11 van dit artikel bedoelde rechten toekomen.
9. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stenuecht toekomtaan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien zowel deze bepalingals - bij overdracht van het vruchtgebruik — de overgang van het stemrecht is
goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van de
vorige zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien het een
vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 van het Burgerlijk Wetboek,
tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op devoet van artikel 4:23, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek anders is bepaald.
10. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht
heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De
vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald.
11. Aandelen en uit aandelen voortspruitende rechten kunnen - anders dan met
toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders die aan het besluit tot
het verlenen van toestemming voorwaarden kan verbinden - niet worden verpand.
Bij vestiging van pandrecht is het bepaalde in lid 9, tweede zin en lid 10 van dit
artikel van overeenkomstige toepassing.
12. Onder certificaathouders wordt verder in deze statuten verstaan de houders van metmedewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen alsmede depersonen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht
de in de leden 10 en 11 bedoelde rechten hebben.
Artikel S
Indien aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich—
slechts door een door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon tegenover de
vennootschap doen vertegenwoordigen.
Wijze van levering van aandelen

de-

Artikel 9
De levering van een aandeel of van een recht van vruchtgebruik

op een aandeel, dan welde vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op een
aandeel, zomede de toedeling van een aandeel of een beperkt recht daarop geschiedt
notariele akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.

bij-

—

Blokkeringsregeling
Artikel 10
(hierna ook te noemen "de aanbieder") een of meer van
zijn aandelen hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel wil overdragen, is hij
verplicht deze eerst aan de overige aandeelhouders en de personen, als bedoeld in lid
5 van dit artikel aan te bieden.
De aandeelhouder geeft daartoe per aangetekende brief aan de directie kennis
zijn voornemen, met vermelding van het aantal aandelen dat luj wenst over te dragen
en van de naam van degene(n) aan wie hij wil overdragen.
De directie geeft binnen een week na ontvangst van de in het vori. ge lid bedoelde—
mededeling daarvan per aangetekende brief kennis aan alle in het
vermelde aandeelhouders.
aandeelhoudersregister

1. Indien een aandeelhouder

2.

van-

—

3.
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Iedere aandeelhouder die van zijn recht tot voorkeur gebruik wenst te maken, is
verplicht binnen vier weken na verzending van de in de vorige zin bedoelde
kennisgeving aan de directie per aangetekende brief te berichten hoeveel van de
aangeboden aandelen hij wenst over te nemen, bij gebreke waarvan zijn recht
overneming ten aanzien van deze aanbieding is vervallen, behoudens hernieuwde—
aanbieding als hierna vermeld.
Reflecteren de aandeelhouders tezamen voor meer aandelen dan zijn aangeboden,
dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in evenredigheid van ieders
aandelenbezit en overigens door een door de directie te regelen en te houden
verloting, met dien verstande dat aan geen aandeelhouder aldus meer aandelen
kunnen toevallen dan tot overname waarvan hij zich heeft bereid verklaard en dat,
zolang aan ieder van de daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders, ten
gevolge van die verloting of een na enig vroeger aanbod eerder plaats gehad
hebbende verloting, als vorenbedoeld, niet ten minste een aandeel is toegevallen, deaandeelhouders aan wie daarbij wel een aandeel is toegevallen niet meeloten.
De directie is - indien en voor zover de aandeelhouders reflecteren voor minder
aandelen dan zijn aangeboden - evenwel bevoegd, na daartoe goedkeuring van
algemene vergadering van aandeelhouders te hebben verkregen een of meer derdenaan te wijzen door wie die aandelen of een of meer daarvan worden overgenomen.
De vennootschap kan slechts met instemming van de aanbieder al. gegadigde
worden aangewezen. Hiervan doet de directie — gelijktijdig met de kennisgeving vande binnengekomen berichten van de andere aandeelhouders tot overname - binnen—
vier weken na afloop van de voor opeising door de andere aandeelhouders gestelde—
termijn als bedoeld in lid 3 per aangetekende brief mededeling aan de aanbieder
aan hen, die de aandelen willen overnemen.
De koers waartegen de aandelen worden overgedragen wordt door partijen in
onderling overleg bepaald.
Komen zij binnen vier weken na verzending van de in lid 5 bedoelde kennisgevingvan de directie niet tot overeenstemming, dan geschiedt de waardebepaling door eenonafhankelijke deskundige (respectievelijk indien een van de partijen zulks wenst,
door drie onafhankelijke deskundigen) in onderling overleg te benoemen door de
aanbieder en de gegadigden, of, indien ook over deze benoem:ing partijen niet
overeenstemming kunnen komen, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gerede—
partij te benoemen door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel tot het ressort—
waartoe de statutaire zetel van de vennootschap behoort.
Aan deze deskundige(n) verstrekt de directie alle door hem (hen) verlangde
inlichtingen.
De directie deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde bij aangetekende—
brief mede welke prijs door de deskundige(n) is vastgesteld. —
Partijen zijn gebonden aan de uitspraak van deze deskundige(n). —
Een reflectant heeft het recht binnen een maand nadat hem de prijs is meegedeeldvan aankoop af te zien.
Komen hierdoor aandelen vrij, dan worden de aldus vrijgekomen aandelen alsnog
tegen de door de deskundige(n) vastgestelde prijs aan de overige gegadigden
aangeboden met inachtneming van het in de leden 3 tot en met 5 bepaalde.
De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen eenmaand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het
aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs, in welk geval hij deze—
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aandelen behoudt en niet aan een derde zal mogen overdragen.
De kosten van de deskundige(n) komen voor rekening van de vennootschap.
7. Indien alle aandelen zijn afgenomen is de aanbieder verplicht binnen tien dagen,
nadat na te melden storting heeft plaatsgehad, tot levering van de aandelen over
gaan. De gegadigden zijn verplicht binnen tien dagen na een daartoe strekkend
verzoek van de directie de prijs van de aandelen te storten en wel, tenzij anders wordt
overeengekomen, bij de notaris ten overstaan van wie de akte van levering zal
worden verleden. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen over de
aanwijzing van die notaris wijst de directie de notaris aan. Blijven een of meer
gegadigden met de bedoelde storting in gebreke dan zal de directie binnen twee
weken na het verstrijken van voormelde termijn aan de gegadigden die wel aan htmstortingsplicht hebben voldaan. kennis geven van het aantal aandelen waarvoor
prijs niet is gestort; deze aandelen gelden als aangeboden aan diegenen tot wie de
kennisgeving is gericht.
De gegadigden die een of meer van de aldus beschikbaar gekomen aandelen tegen de
geldende prijs wensen over te nemen, delen dit binnen veertien dagen na de
verzending van de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de directie mede. De directiezal binnen veertien dagen na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijnaan de aanbieder en de gegadigden die beschikbaar gekomen aandelen hebben
opgeeist, mededelen hoeveel aandelen worden toegewezen en aan wie.
Het bepaalde in de voorlaatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige
toepassing.
De gegadigden aan wie nader aandelen zijn toegewezen zijn verplicht binnen
veertien dagen na verzending van de hiervoor bedoelde kenni. geving van toewijzingde door hen te dier zake verschuldigde prijs te storten op de wijze als hiervoor in ditlid omschreven.
8. De aanbieder is vrij in de overdracht van alle aangeboden aandelen aan de
voorgestelde verkrijger, indien niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling
worden afgenomen, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is
komen vast te staan.
niet binnen een door de directie van de
9. Indien de aanbieder/aandeelhouder
vennootschap te bepalen redelijke termijn zijn verplichting tot overdracht van zijn—
aandelen is nagekomen, dan is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd
aandelen over te dragen.
10. Indien en zodra een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard. aan
hem surseance van betaling is verleend, respectievelijk ingeval van overgang van
aandelen — daaronder niet begrepen boedelmenging ten gevolge van huwelijk of
geregistreerd partnerschap — hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld
gedeelte, anders dan door overdracht, zomede ingeval van levering van aandelen opgrond van verdeling van een gemeenschap aan een ander dan de aandeelhouder zelfuit een gemeenschap waarin hij de aandelen had ingebracht, dan gelden zijn/deze—
aandelen als aangeboden in de zin van het eerste lid van dit artikel.
Voorts gelden als aangeboden in de zin van dit artikel de aandelen van een
indien de zeggenschap over de activiteiten van de
aandeelhouder-rechtspersoon,
door overdracht of andere—
onderneming van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon
overgang van aandelen, dan wel door overgang van het stemrecht op aandelen of
door het nemen van aandelen, door een of meer anderen - anders dan ten gevolge van
of geregistreerd partnerschap - wordt verkregen of
huwelijksgoederenrecht
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overgedragen in de zin van het S.E.R.-Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks
ongeacht of die gedragsregels op de desbetreffende verkrijging of overdracht
toepassing zijn. Die aandelen gelden als aangeboden op het tijdstip waarop de
zeggenschap als hiervoor bedoeld wordt verkregen of overgedragen. De
aandeelhouder-rechtspersoon
is verplicht daarvan mededeling te doen aan de directie
onder opgave van het aantal van die aandelen.
Vorenstaande bepalingen vinden overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
de aanbieder niet bevoegd zal zijn zich terug te trekken en voorts met dien verstandedat in een geval waarin krachtens dit artikel de aanbieder de aangeboden aandelenzou mogen overdragen aan de door hem opgegeven persoon (personen), de in dit lidbedoelde aanbieder slechts het recht heeft die aandelen te behouden.
Indien zich onder de deelgerechtigden de persoon bevindt te wiens name de aandelen
in het register stonden, wordt de aanbiedingsverplichting
gedurende zes maanden
vervalt
indien de aandelen binnen die termijn aan die persoon zijn
opgeschort en
toegedeeld.
11. Het bepaalde in dit artikel geldt ook indien iemand, in welke hoedanigheid of
krachtens welke titel ook, een of meer aandelen van een ander mocht willen
vervreemden.
12. Het bepaalde in dit artikel vindt mede toepassing ten aanzien van claims en andereuit aandelen voortspruitende rechten, met uitzondering van rechten op uitkeringen incontanten.
13. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt geen toepassing, indien alle
overige aandeelhouders hetzij aan degene wiens aandelen zijn aangeboden of als
aangeboden gelden, hetzij aan de directie schriftelijk hebben medegedeeld dat zij
voor het desbetreffende geval afstand doen van de hen in dit artikel toegekende
rechten, mits, voor wat de overdracht betreft, deze geschiedt binnen drie maanden—
nadat alle overige aandeelhouders een zodanige verklaring hebbe!n afgelegd.
Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt evenmin toepassing, indien
aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere
houder of persoon als vermeld in de artikelen 4:19, 4:21 en 4:38 van het Burgerlijk—
Wetboek verplicht is.
14. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij overdracht of
overgang van een of meer aandelen aan de vennootschap of bij vervreemding door de
vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal.

van-

de-

Bestuur
Artikel 11
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een door de

2.

3.

algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen aantal van een of meer
directeuren. Ook een rechtspersoon kan directeur zijn.
De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhoudersen kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders een directeur heeft geschorst,
dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing
besluiten, hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing;
gebreke daarvan vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan slechts
eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden ingaande op de dag waarop de
algemene vergadering tot verlenging besluit.
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn—
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tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
4. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman
te doen bijstaan.
5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende—
directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het g hele bestuur
belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de
persoon die de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe telkenjare zal
aanwijzen, voorlopig met het bestuur belast, onder gehoudenheid ingeval van
ontstentenis ten spoedigste een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen
roepen teneinde een definitieve voorziening te treffen.
Artikel 12
1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin—
aangelegenheden haar intern betreffende. worden geregeld. Voorts kunnen de
directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderl:ing verdelen.
3. De directie vergadert zo dikwijls als een directeur het verlangt. Zij besluit met
volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders indien
een directeur daarom verzoekt.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd in het daartoe strekkende—
besluit van de vergadering duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan haar
goedkeuring of machtiging te onderwerpen.
Artikel 13
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de bezoldiging van de directeuren—
vast.

—

Procuratiehouders
Artikel 14
De directie kan, mits met inachtneming

te-

van artikel 12. lid 4, aan een of meer personen, al
dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie verlenen en aan een of meer
procuratiehouders zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen.

—

Vertegenwoordiging
Artikel 15
1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders—
voortvloeit.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
2. Indien een directeur in prive een overeenkomst sluit met de vennootschap of
procedure voert tegen de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd—
door een persoon die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders
wordt aangewezen; zodanige persoon kan ook zijn de directeur te wiens aanzien hettegenstrijdig belang bestaat. In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tusseneen directeur en de vennootschap, wordt de vennootschap overeenkomstig het eerste-

een-

zulks onverminderd de bevoegdheid van de
van aandeelhouders om daartoe een o:f meer andere personen-

lid van dit artikel vertegenwoordigd,

algemene vergadering
aan te wijzen.
Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 16
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1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders

wordt jaarlijks uiterlijk binnen

zes maanden na het boekjaar gehouden.

2. In deze vergadering:
a.

3.
4.

wordt het door de directie schriftelijk uit te brengen jaarverslag omtrent de gangvan zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur aan d: orde gesteld;—
b. worden de jaarrekening en de winstbestemming aan de orde gesteld;
c. wordt de decharge van de directie aan de orde gesteld;
d. wordt de persoon, bedoeld in artikel 11, lid 5 aangewezen;—
e. wordt behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 2:224 Burgerlijk
Wetboek verder op de agenda is geplaatst;
f. wordt in vacatures voorzien.
Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo
dikwijls de directie deze bijeenroept.
Dit dient de directie te doen, indien aandeelhouders en/of certificaathouders,
ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal, dit
vertegenwoordigende
schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie
verzoeken.
Indien geen van de leden van de directie alsdan een algemene vergadering
bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na de dag van ontvangst van bedoeld—
verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping
bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten
bepaalde.

Artikel 17
1. De algemene vergaderingen

van aandeelhouders worden gehouden in de statutaire—
van
van
de
plaats
vennootschap, te Hilversum en/of Haarlemmermeer.
vestiging
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen wettige besluiten slechts
worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bijeenroeping geschiedt, onverminderd het bepaalde in artikel 16, lid 4, door eendirecteur bij aangetekende brief aan de adressen van aandeelhouders en
certificaathouders zoals vermeld in het register als bedoeld in artikel 7.
Als een aandeelhouder hiermee instemt kan de oproeping ook geschieden door eenlangs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap bekend is
gemaakt.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, die van de oproepingen van de vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Een onderwerp
waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk meer dan een procent van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping indien de vennootschap hetverzoek niet later dan op de dertigste. dag voor die van de vergadering heeft
ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen
verzet.
Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het houden van
vergaderingen en de aankondiging van de te behandelen onderwerpen niet in acht
zijn genomen, kunnen, onverminderd het bepaalde in lid 1, tweede zin, desondanks—
rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits in de betreffende vergadering het

alle-

2.

het-

3.
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gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en inits met algemene stemmen.
4. Iedere aandeelhouder die bevoegd is de aan het aandeel verbonden rechten uit te
oefenen is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde,
algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te
voeren.
Deze rechten kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel—
worden uitgeoefend, indien de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde:
a. via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geidentificeerd;
b. rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering;
c. het stemrecht kan uitoefenen; en
d. kan deelnemen aan de beraadslagingen.
Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronischecomrnunicatiemiddel.
Deze eisen worden bij de oproeping voor de vergadering
bekend gemaakt.

de-

Artikel 18
1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De voorzitter benoemt
secretaris.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
gehouden, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Iedere directeur,
zomede de voorzitter van de vergadering, is te allen tijde bevoegd opdracht te geventot het opmaken van een zodanig proces-verbaal op kosten van de vennootschap.
De notulen worden vastgesteld door de betreffende vergadering of een volgende
vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen die in de vergadering
waarin de vaststelling geschiedt als voorzitter en secretaris ftmgeren.
Artikel 19
1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op
uitbrengen van een stem. Iedere aandeelhouder is bevoegd om het stemrecht door
uit te oefenen. Hiervoor is nodigmiddel van een elektronisch communicatiemiddel
dat aan de vereisten als omschreven in artikel 17, lid 4 van deze statuten is voldaan. —
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van een schriftelijke
volmacht wordt ook voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

een-

het-

4. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij
5,

6.

deze statuten een grotere meerderheid verlangen.
De stemmingen geschieden mondeling.
Stemming bij acclamatie is toegestaan, indien geen van de stemgerechtigden zich—
daartegen verzet.
Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen
volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming
plaatshebben. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eenherstemming plaatshebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich—
verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan
twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemmingworden beslist, welke twee personen in de herstemming zullen komen,
respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht.
in de herstemming zal worden opgenomen.
Staken bij een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming
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7.

de stemmen, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin
opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in deze tweede vergadering de stemmendan is geen besluit tot stand gekomen.
Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personenis geen besluit tot stand gekomen.

8.

Besluiten tot:
a. uitgifte van nog niet geplaatste aandelen of goedkeuring van directiebesluiten tot
verkrijging door de vennootschap voor haar rekening van volgestorte aandelenin haar maatschappelijk kapitaal en besluiten van de algemene vergadering
vervreemding door de vennootschap van in haar bezit zijnde aandelen in haar
maatschappelijk kapitaal, tot beperking of uitsluiting telkens voor een enkele
uitgifte van het voorkeursrecht, bedoeld in artikel 4, lid 4, tot overdracht van dein artikel 4 vermelde bevoegdheden aan een ander vennootschapsorgaan
en totaanwijzing van het in artikel 6, lid 1 bedoelde andere vennootschapsorgaan;
b. benoeming van een directeur en vaststelling van het salaris, tantieme en verdere—
van een directeur. ,
arbeidsvoorwaarden
c. uitkering van dividend;
d. wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap;
e. het uitgeven van rechten op het nemen van aandelen,
f. inkoop van aandelen,
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derdenvan de stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering, waarin het gehele
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Indien in een vergadering waarin krachtens dit lid een quorum vereist is, dit quorum—
niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan zestien dagen en niet later dan zes weken na de eerste.
Deze tweede vergadering kan het betrokken besluit nemen, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen, mits met een meerderheid van ten minste twee derdenvan de uitgebrachte stemmen.
9. Besluiten tot schorsing van een directeur of tot ontslag van een directeur kunnen
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigt. Inzake dit onderwerp kan niet met gebruikmaking
artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering wordenbij eengeroepen.
Artikel 20
1. Tenzij er certificaathouders zijn kunnen aandeelhouders alle besluiten welke zij
vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits de directeuren in de
gelegenheid zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen indien de houders vanalle niet in het bezit van de vennootschap zijnde aandelen zich schriftelijk, per
telefax of per e-mail ten gunste van het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.
2. Als een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt tevens
aangemerkt een door de houders van alle geplaatste — niet in het bezit van de
vennootschap zijnde - aandelen getekende verklaring.
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien er certificaathouders zijn.
3. Van besluiten, op de wijze als in de vorige leden bedoeld tot stand gekomen, wordt—
door een directeur in het notulenregister van de algemene vergadering van

tot-

—

van-

in-

Parklaan 17

3016 BA Rotterdam
Postbus 23052
3001 KB Rotterdam
Telefoon 010-277 03 00

Company.info

www. schaap. eu

SCHAAP&,
PARTNERS

—

aandeelhouders melding gemaakt, welke vermelding door hem wordt getekend en inde eerstvolgende algemene vergadering wordt voorgelezen.
Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit—
blijkt bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaarcl.

Boekjaar. Jaarrekening
Artikel 21
1. Het boekj aar is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden, na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van
deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van
aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden - wordt door de directie de
jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt—
overgelegd.
De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en van de in artikel 2:392 lid
Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, een en ander voor zover op de
vennootschap van toepassing.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening
van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding
gemaakt.
3. Indien de directie wordt gedechargeerd voor het door haar in enig boekjaar gevoerdebestuur, dan beperkt die decharge zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de
algemene vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetg en in de wet is
bepaald.
4. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot behandelingvan de jaarrekening, tot de afloop dier vergadering, liggen de in lid 2 gemelde
stukken ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en
certificaathouders ter inzage.
Ieder van hen kan kosteloos volledige afschriften daarvan verkrij gen. Indien de
stukken gewijzigd worden vastgesteld, is de vorige zin van overeenkomstige
toepassing op de aldus vastgestelde stukken.
Winst en verlies
Artikel 22
De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aancleelhouders.

1—

Artikel 23
1. De vennootschap

2.

3.
4.
5.

6.

kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het
eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet
moeten worden aangehouden.
Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijktdat zij geoorloofd is.
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders zulks bepaalt, wordt een
interimdividend uitgekeerd, echter uitsluitend voor zover voldaan is aan het vereistevan het eerste lid.
De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in
andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden
gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
Dividenden moeten een maand na vaststelling betaalbaar worden gesteld, tenzij
algemene vergadering van aandeelhouders een ander tijdstip bepaalt.
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7. Dividendvorderingen

verjaren door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag
volgend op die waarop zij opeisbaar zijn geworden.

Vereffening
Artikel 24

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene

vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, indien en voor zover niet dealgemene vergadering anders bepaalt.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaar. vast.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap
overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het
nominaal bedrag van hun aandelenbezit.
5. Gedurende zeven jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijvende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap berusten
onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld:
dat in het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen voor een bedrag van
achttienduizend euro (6 18.000, —
), en wel door de oprichtster voornoemd, Square
Grounds B.V. , voor achttienduizend (18.000) aandelen;
dat voor de eerste maal tot directeur van de vennootschap wordt benoemd: de oprichtstervoornoemd, Square Grounds B.V. , en zulks voor onbepaalde tijd;
dat het eerste boekjaar der vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend—
twaalf.
Voorts verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de oprichtster namens de bij
deze akte opgerichte vennootschap met de oprichtster is overeengekomen:
1. dat de oprichtster de door haar genomen achttienduizend (18,000) aandelen zal
volstorten door inbreng in en levering aan de vennootschap van:a. vierhonderd (400) aandelen, genummerd 1 tot en met 400, elk nominaal grootvijfenveertig euro (6 45, --) in het kapitaal van de statutair te Hilversum
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Isioux GameProductions B.V., kantoorhoudend te 1216 BX Hilversurn, Verlengde
Zuiderloswal 4, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32117986,
b. vierhonderd (400) aandelen, genurrimerd 1 tot en met 400, elk nominaal grootvijfenveertig euro (6 45, —
), in het kapitaal van de statutair te Hilversum
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Isioux Media
Productions B.V. , kantoorhoudend te 1216 BX Hilversum, Verlengde
Zuiderloswal 4, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32117993;—
en
c. zestig procent (60'/o) van het kapitaal van de statutair te lUlica Bukureska 133,
1000 Skopje, Macedonie gevestigde vennootschap naar het recht van
Macedonie: Isioux Taurus d, o.o. ;
hierna aan te duiden als: de "Inbreng", en zulks naar de toe, tand per een januari
tweeduizend elf, hierna aan te duiden als: de "Aanvangsdatum" ;
2. dat indien uit de sub 3 gemelde beschrijving blijkt dat het saldo van de Inbreng lageris dan het bedrag van de stortingsplicht waaraan met de inbreng moet worden
voldaan, hierna aan te duiden als: de nStortingsplieht", de oprichtster uiterlijk bij de
oprichting het grootste tekort in geld zal storten;

is-

'—

—
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dat de oprichtster van de Inbreng een beschrijving zal opstellen en, indien de waardevan de Inbreng blijkens die beschrijving hoger dan wel lager is dan het nominaal
bedrag van de aandelen, uit de beschrijving tevens de grootte van het verschil

zal-

blijken;

4. dat de sub 3 bedoelde beschrijving van de Inbreng bovendien zal vermelden de
welke methoden
daaraan toegekende waarde en de toegepaste waarderingsmethoden,
zullen voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd, en betrekking zal hebben op de toestand van de Inbreng op eendatum welke niet meer dan vijf maanden voor de datum van oprichting van de
vennootschap ligt;
5. dat, indien onherroepelijk komt vast te staan, dat de oprichtster in haar verhoudingtot de Belastingdienst per de Aanvangsdatum een hogere waarde aan de Inbreng
moet toekennen dan de waarde volgens de beschrijving, die hogere waarde ook
tussen de oprichtster en de vennootschap als waarde van de Inbreng zal gelden;
dat het verschil tussen die hogere waarde en de waarde volgens de beschrijving
agio zal worden geboekt, mits een registeraccountant, dan wel een accountantadministratieconsulent
verklaart, dat de waarde van de Inbreng, bepaald met
inachtneming van een bijstortingsplicht dan wel surplus per de wettelijke
beschrijvingsdatum,
bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als
ten minste beloopt het bedrag vanaanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden,
de Stortingsplicht;
6. dat, indien onherroepelijk komt vast te staan dat de oprichtster in haar verhoudingmet de Belastingdienst per de Aanvangsdatum een lagere waarde aan de Inbreng
moet toekennen dan de waarde volgens de beschrijving, die lagere waarde ook tussen
de oprichtster en de vennootschap als waarde van de Inbreng zal gelden en het
verschil in mindering zal worden gebracht op het surplus en - indien het surplus
daartoe niet toereikend is - de oprichtster het verschil in Nederlands geld zal
bij storten.
Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld:
dat deze overeenkomst thans voor de vennootschap verbindend is, de in de bovengemelde
overeenkomst bedoelde beschrijving thans is opgesteld en door de oprichtster is
ondertekend;
dat over de beschrijving een registeraccountant dan wel een accountantheeft verklaard dat de waarde van de Inbreng. bepaald met
administratieconsulent
inachtneming van een bijstorting dan wel agio, als in bovengemelde overeenkomst sub 2—
bedoeld, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwdeten minste beloopt het in de verklaring genoemde bedrag van
waarderingsmethoden,
Stortingsplicht en dat de beschrijving waarbij de verklaring behoort nog niet wegens
tijdsverloop wettelijk haar bruikbaarheid heeft verloren;
dat het de oprichtster niet bekend is dat de waarde na de beschrijving aanzienlijk is
gedaald;
dat voor zover de storting op aandelen bestaat uit storting in gelcl deze storting heeft
plaatsgevonden, welke storting de vennootschap aanvaardt;
dat de oprichtster, voor zover de storting op aandelen bestaat uit inbreng anders dan in
geld, tot onverwijlde inbreng is verplicht;
dat de stukken waarvan de wet aanhechting aan deze akte voorschrijft aan deze akte
worden gehecht.
De comparante is mij, notaris, bekend.

als-

,

de-

./.

Parklaan 17

3016 BA Rotterdam
Postbus 23052
3001 KB Rotterdam
Telefoon 010-277 03 00

Company.info

www. schaap. eu

SCHAAP L
PARTNERS

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van de
akte vermeld. Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van
een toelichting daarop aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte
kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is de akte,
onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend
om veertien uur negenenveertig.
(Volg ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Parklaan 17

3016 BA Rotterdam

Company.info

Postbus 23052
3001 KB Rotterdam
Telefoon 010-277 03 00
www. schaap. eu

ConttolewesManizg

van de ona&ankelijke

accountant ex abeel. Z204a lid 2 BW'

Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de door de oprichter van Youda Games Holding
B.V. i. o. te Amsterdam opgestelde beschrijving gedateerd 30 november 201'1 inzake de
voorgenomen inbreng ter storing op de door de vennootschap bij haar te plaatsen aandelen. De
beschrijving heeft betrekking op de inbreng van de aandelen in Isioux Game Productions B.V. te
Hilversum, Isioux ivledia Productions B.V. te Hilversum en Isioux Taurus d. o.o. te Skopje
courant op Isiouz Game Productions B.V. ie
Placedonie) en de vorderingen in rekening —
Hilversum en Isioux IVledia Productions B.V. te Hilversum.

Verantwoordelijkheid

van de oprichters

De oprichters zijn verantwoordelijk. voor de inhoud van de beschrijving en voor de feitelijke en
juridische inbreng in de op te richten vennootschap.
Verantwoordelijkheid

van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring zoals bedoeld in artikel
2:204a lid 2 van hei in Nederland geldende Burgerlijk. Wetboek (BW). Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende etlusche voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de waarde van de voorgenomen inbreng naar de toestand per 1 september
2011, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde
waarderingsmethoden,
welke in de beschrijving zijn vermeld, ten minste gelijk is aan het bedrag
van de stortingsplicht ~aaraan met de voorgenomen inbreng moet worden volclaan.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

voldoende en geschikt is om

Gordeel
Naar ons oordeel is de waarde van de in de beschrijving weergegeven voorgenomen inbreng,
zoals beschreven naar de toestand per 1 september 2011 bij toepassing van in bet
welke in de
maatschappelijk verkeex als aanvaardbaar beschouwde waaxderingsmethoden,
het
beschrijving zijn vermeld, ten minste gelijk aan
bedrag van de stortingsplicht ad & 18.000,
~aaraan met de voorgenomen inbreng moet ~orden voldaan, waarbij in het kader van deze
inbreng het agio niet in het bedrag van de stortingsplicht is begrepen.
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Onze algemene voorwaarden

Kreston international

beroepsaansprakelijkheidsverzekering

van toepassing en zullen op verzoek

geen aansprakelijkheid
geen dekking zou bieden.

voor zover onze

Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring

heeft uitsluitend tot doel een redelijke mate van zekerheid te verschaffen
dat met de beschreven. inbreng aan de genoemde stortingsplicht wordt voldaari en mag derhalve
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bodegraven, 30 november 20'11,
Svn Count

zA

ccountants, en

8 elastingadvtseurs B.V

M. Hogebrug FB
Accountant-Administratieconsulent

Uitgegeven voor afschrift van bovenstaande verklaring door mij, Mr Drs
hierna te noemen: "notaris",
Roelf Xander Jan Blokzijl, kandidaat-notaris,
als waarnemer van Mr Johan Kemper, notaris te Rotterdam, welke verklaring
is gehecht aan een akte op 30 november 2011 voor mij, notaris, verleden.

Rotterdam,

30 november

2011.

infocasyncount. nl
www. syncount. nj
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Kreston international

zijn op alle opdrachten van toepassing en zullen op verzoek
kosteloos worden toegezonden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zover onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
geen dekking zou bieden.

Onze algemene voorwaarden

