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VOORSTEL TOT HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN
HYDRATEC INDUSTRIES N.V.
DE DATO 27 MEI 2014

Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Hydratec Industries N.V. ("Vennootschap"), inzake de
invoering van een structuurregime in de governance structuur van de Vennootschap. Een nadere toelichting op de voorgestelde wijzigingen
zal worden bijgevoegd bij de agenda van de algemene vergadering van de Vennootschap, te houden op 27 mei2014.
De voorgestelde wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:
1. wijzigingen die samenhangen met het van toepassing worden van het structuurregime op de Vennootschap. De wijzigingen betreffen
onderwerpen die verplicht van kracht worden per het moment het structuurregime van toepassing wordt op de Vennootschap. Voor zover
wordt afgeweken van de wettelijke regeling, wordt daar melding van gemaakt.
2. wijzigingen om de terminologie van bepaalde woorden in lijn te brengen met de wet en de statuten.
De in dit document opgenomen wijzigingen bewerkstelligen niet een daadwerkelijke wijziging in de statuten van de Vennootschap. De
daadwerkelijke statutenwijziging zal – mits de voorgestelde wijzigingen worden aangenomen door de algemene vergadering van de
Vennootschap – worden geëffectueerd door middel van het passeren van een notariële akte van statutenwijziging waarin de letterlijke tekst
van de wijzigingen in de statuten van de Vennootschap zijn opgenomen.
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Statuten voor statutenwijziging

Voorgestelde wijzigingen statuten

STRUCTUURVENNOOTSCHAP
Artikel 1a
De vennootschap is een structuurvennootschap. Op
haar zijn – voor zover daarvan in deze statuten niet
van is afgeweken – van toepassing de artikelen
2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek.
AANDEELBEWIJZEN
AANDEELBEWIJZEN
Artikel 7
Artikel 7
2. Voor aandelen worden geen aandeelbewijzen
2. Voor aandelen op naam worden geen
afgegeven. Indien aandelen op naam behoren
aandeelbewijzen afgegeven. Indien aandelen op
tot een verzameldepot of een girodepot in de zin
naam behoren tot een verzameldepot of een
van de Wet giraal effectenverkeer, kunnen deze
girodepot in de zin van de Wet giraal
op naam van een aangesloten instelling
effectenverkeer, kunnen deze op naam van een
respectievelijk het centraal instituut worden
aangesloten instelling respectievelijk het
gesteld, met de aantekening dat de aandelen
centraal instituut worden gesteld, met de
behoren tot het verzameldepot van effecten van
aantekening dat de aandelen behoren tot het
de betreffende soort bij de aangesloten
verzameldepot van effecten van de betreffende
instelling, respectievelijk het girodepot van
soort bij de intermediair, respectievelijk het
effecten van die soort.
girodepot van effecten van die soort.
3. Uitlevering van gewone aandelen is mogelijk,
3. Uitlevering van aandelen is mogelijk, tenzij de
tenzij de directie anders heeft bepaald
directie anders heeft bepaald overeenkomstig
overeenkomstig artikel 26 van de Wet giraal
artikel 26 van de Wet giraal effectenverkeer.

Toelichting

Het volledige structuurregime
is van toepassing op de
Vennootschap.

Betreft een verduidelijking dat
alleen voor aandelen op naam
geen aandeelbewijzen kunnen
worden afgegeven.
Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van de Wet
giraal effectenverkeer.
Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van de rest
van de statuten.
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effectenverkeer.
UITGIFTE VAN AANDELEN
UITGIFTE VAN AANDELEN
Artikel 9
Artikel 9
1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens
1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens
besluit van de algemene vergadering van
besluit van de algemene vergadering van
Hierbij wordt aangesloten bij
aandeelhouders, genomen op een door de raad
aandeelhouders (hierna: algemene
de terminologie van Boek 2,
van commissarissen goedgekeurd voorstel van
vergadering), genomen op een door de raad van Burgerlijk Wetboek.
de directie.
commissarissen goedgekeurd voorstel van de
De algemene vergadering van aandeelhouders
directie.
is bevoegd om, met inachtneming van het
De algemene vergadering is bevoegd om, met
dienaangaande in de wet bepaalde, de directie
inachtneming van het dienaangaande in de wet
aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is –
bepaalde, de directie aan te wijzen als het
onder goedkeuring van de raad van
orgaan dat bevoegd is – onder goedkeuring van
commissarissen – tot het uitgeven van
de raad van commissarissen – tot het uitgeven
aandelen, in welk geval de directie tevens
van aandelen, in welk geval de directie tevens
bevoegd is de koers en verder voorwaarden van
bevoegd is de koers en verder voorwaarden van
uitgifte vast te stellen.
uitgifte vast te stellen.
VOORKEURSRECHT
VOORKEURSRECHT
Artikel 10
Artikel 10
1. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij
1. Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van
uitgifte van gewone aandelen een
aandelen een voorkeursrecht naar
voorkeursrecht naar evenredigheid van het
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van
gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen,
zijn aandelen, tenzij het betreft een uitgifte van
tenzij het betreft een uitgifte van aandelen tegen
aandelen tegen inbreng anders dan in geld, dan

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van de rest
van de statuten.
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inbreng anders dan in geld, dan wel een uitgifte
van aandelen aan werknemers van de
vennootschap of van een groepsmaatschappij.

wel een uitgifte van aandelen aan werknemers
van de vennootschap of van een
groepsmaatschappij.

STORTING OP AANDELEN
Artikel 11
Gewone aandelen worden slechts tegen volstorting
uitgegeven.

STORTING OP AANDELEN
Artikel 11
Aandelen worden slechts tegen volstorting
uitgegeven.

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN
AANDELEN
Artikel 12
1. De vennootschap kan volgestorte eigen
aandelen, anders dan om niet verkrijgen, indien
en voorzover de algemene vergadering van
aandeelhouders de directie daartoe heeft
gemachtigd met inachtneming van het bepaalde
in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek.
KAPITAALVERMINDERING
Artikel 13
1. De algemene vergadering van aandeelhouders
kan op een door de raad van
commissarissen goedgekeurd voorstel van de
directie en met inachtneming van het bepaalde
in artikel 2:99 van het Burgerlijk Wetboek

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN
AANDELEN
Artikel 12
1. De vennootschap kan volgestorte eigen
aandelen, anders dan om niet verkrijgen, indien
en voorzover de algemene vergadering de
directie daartoe heeft gemachtigd met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98
van het Burgerlijk Wetboek.
KAPITAALVERMINDERING
Artikel 13
1. De algemene vergadering kan op een door de
raad van commissarissen goedgekeurd voorstel
van de directie en met inachtneming van het
bepaalde in artikel 2:99 van het Burgerlijk
Wetboek besluiten tot vermindering van het

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van de rest
van de statuten.

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.
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besluiten tot vermindering van het geplaatste
geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen
kapitaal door intrekking van aandelen of door
of door het bedrag van de aandelen bij
het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging
statutenwijziging te verminderen danwel
te verminderen danwel ontheffing van de
ontheffing van de verplichting tot storting als
verplichting tot storting als vermeld in genoemd
vermeld in genoemd artikel.
artikel.
VERTEGENWOORDIGING / BELET OF
VERTEGENWOORDIGING / BELET OF
ONTSTENTENIS
ONTSTENTENIS
Artikel 17
Artikel 17
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer
directeuren, berust het bestuur in zijn geheel bij
directeuren, berust het bestuur in zijn geheel bij
de overblijvende directeuren of bij de
de overblijvende directeuren of bij de
overblijvende directeur. Bij ontstentenis of belet
overblijvende directeur. Bij ontstentenis of belet
van alle directeuren of van de enige directeur,
van alle directeuren of van de enige directeur,
wordt het bestuur voorlopig waargenomen door
wordt het bestuur voorlopig waargenomen door
de raad van commissarissen.
de raad van commissarissen die in haar plaats
de perso(o)n(en) als benoemd op grond van
artikel 25 lid 2 in haar plaats kan aanwijzen.
Artikel 18
Artikel 18
1. Behalve voor de elders in deze statuten
1. Behalve voor de elders in deze statuten
genoemde gevallen heeft de directie de
genoemde gevallen heeft de directie de
goedkeuring van de raad van commissarissen
goedkeuring van de raad van commissarissen
nodig voor besluiten omtrent:
nodig voor besluiten omtrent:
a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en
a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en
schuldbrieven ten laste van de
schuldbrieven ten laste van de
vennootschap;
vennootschap of van schuldbrieven ten

Deze zinsnede is toegevoegd
ter verduidelijking.

Dit artikel is vervangen door
de lijst van directiebesluiten,
welke op grond van artikel
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b. aanvrage van notering of van intrekking van
de notering van de onder a bedoelde
stukken in de prijscourant van enige beurs;
c. het verstrekken van leningen, dan wel
rechtstreeks of middelijke deelneming in
het kapitaal van een andere vennootschap,
alsmede de vervreemding of
bezwaring van een zodanige deelneming;
d. een voorstel tot wijziging van de statuten;
e. een voorstel tot ontbinding van een
vennootschap;
f. aanvrage van faillissement en van
surséance van betaling;
g. een voorstel tot vermindering van het
geplaatste kapitaal;
h. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van onroerende zaken;
i. het aangaan van kredietovereenkomsten;
j. het aangaan van borgtochten;
k. het aangaan van een juridische fusie.
2. De raad van commissarissen is daarnaast
bevoegd te bepalen dat bepaalde besluiten van
de directie zullen zijn onderworpen aan de
goedkeuring van de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen is verplicht in haar
daartoe strekken besluit de desbetreffende

b.
c.

d.

e.

laste van een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma waarvan de
vennootschap volledig aansprakelijke
vennote is;
medewerking aan de uitgifte van certificaten
van aandelen;
het aanvragen van toelating van de onder a
en b bedoelde stukken tot de handel op een
gereglementeerde markt of een multilaterale
handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht of een
met een gereglementeerde markt of
multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar
systeem uit een staat die geen lidstaat is
dan wel het aanvragen van een intrekking
van zodanige toelating;
het aangaan of verbreken van duurzame
samenwerking van de vennootschap of een
afhankelijke maatschappij met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan wel als
volledig aansprakelijke vennote in een
commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma, indien deze
samenwerking of verbreking van ingrijpende
betekenis is voor de vennootschap;
het nemen van een deelneming ter waarde

164, Boek 2, Burgerlijk
Wetboek verplicht de
voorafgaande goedkeuring
van de raad van
commissarissen behoeven.
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bestuursbesluiten duidelijk te omschrijven.

van ten minste een vierde van het bedrag
van het geplaatste kapitaal met de reserves
volgens de balans met toelichting van de
vennootschap, door haar of een
afhankelijke maatschappij in het kapitaal
van een andere vennootschap, alsmede het
ingrijpend vergroten of verminderen van
zulk een deelneming;
f. investeringen welke een bedrag gelijk aan
ten minste een vierde gedeelte van het
geplaatste kapitaal met de reserves der
vennootschap volgens haar balans met
toelichting vereisen;
g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
h. een voorstel tot ontbinding van de
vennootschap;
i. aangifte van faillissement en aanvraag van
surséance van betaling;
j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst
van een aanmerkelijk aantal werknemers
van de vennootschap of van een
afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of
binnen een kort tijdsbestek;
k. ingrijpende wijziging in de
arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de
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vennootschap of van een afhankelijke
maatschappij;
l. een voorstel tot vermindering van het
geplaatste kapitaal.
2. De raad van commissarissen is daarnaast
bevoegd te bepalen dat bepaalde besluiten van
de directie zullen zijn onderworpen aan de
goedkeuring van de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen is verplicht in haar
daartoe strekkend besluit de desbetreffende
bestuursbesluiten duidelijk te omschrijven.
Artikel 19
Artikel 19
1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein 1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein
van bezoldiging van de leden
van bezoldiging van de leden
van de directie. Het beleid wordt voorgesteld
van de directie. Het beleid wordt voorgesteld
door de raad van commissarissen en
door de raad van commissarissen en
vastgesteld door de algemene vergadering van
vastgesteld door de algemene vergadering. In
aandeelhouders. In het
het
bezoldigingsbeleid komen ten minste de in
bezoldigingsbeleid komen ten minste de in
artikel 2:383 c tot en met e van het Burgerlijk
artikel 2:383 c tot en met e van het Burgerlijk
Wetboek omschreven onderwerpen aan de
Wetboek omschreven onderwerpen aan de
orde.
orde.
2. De bezoldiging van ieder van de directeuren
2. De bezoldiging van ieder van de directeuren
wordt met inachtneming van het
wordt met inachtneming van het
beleid, zoals vermeld in lid 1, vastgesteld door
beleid, zoals vermeld in lid 1, vastgesteld door
de raad van commissarissen. Ten aanzien van
de raad van commissarissen. Ten aanzien van

Betreft een technische
wijziging.

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.
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de regelingen in de vorm van aandelen of
rechten tot het nemen van aandelen legt de
raad van commissarissen een voorstel ter
goedkeuring voor aan de algemene vergadering
van aandeelhouders. In het voorstel moet ten
minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten
tot het nemen van aandelen aan de leden van
de directie mogen worden toegekend en welke
criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het
ontbreken van goedkeuring van de algemene
vergadering van aandeelhouders tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van commissarissen niet aan.
BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG
DIRECTIE
Artikel 20
De leden van de directie worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders benoemd en
kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of
ontslagen.

de bezoldigingsregelingen in de vorm van
aandelen of rechten tot het nemen van aandelen
legt de raad van commissarissen een voorstel
ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn
bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het
nemen van aandelen aan de leden van de
directie mogen worden toegekend en welke
criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het
ontbreken van goedkeuring van de algemene
vergadering tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van commissarissen niet aan.
BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG
DIRECTIE
Artikel 20
De leden van de directie worden door de raad van
commissarissen benoemd en kunnen door haar te
allen tijde worden geschorst of ontslagen.
Een directeur wordt niet ontslagen dan nadat de
algemene vergadering over het voorgenomen
ontslag is gehoord.

Betreft een verduidelijking.

Bij het volledige
structuurregime komt de
bevoegdheid tot het
benoemen, schorsen en
ontslaan van directeuren
verplicht toe aan de raad van
commissarissen.
Alvorens een directeur kan
worden ontslagen door de
raad van commissarissen,
dient het voorgenomen
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ontslag te worden voorgelegd
aan de algemene vergadering.
SCHORSING
Artikel 21
1. Ieder van de directeuren kan bij besluit van de
raad van commissarissen in zijn betrekking
worden geschorst, welke schorsing hem
schriftelijk, onder vermelding van de redenen,
welke daartoe geleid hebben, kenbaar worden
gemaakt.
2. De raad van commissarissen is alsdan verplicht
een algemene vergadering van aandeelhouders
bijeen te roepen, te houden binnen een maand
na de datum van schorsing, welke vergadering
gehouden is de schorsing te herroepen, die te
verlengen of de directeur te ontslaan en in
welke vergadering de geschorste de
gelegenheid moet worden gegeven zich te
verantwoorden.
3. De schorsing is van rechtswege vervallen,
wanneer binnen drie maanden na haar in
werking treden, geen besluit in deze door de
algemene vergadering van aandeelhouders is
genomen.
4. Een besluit tot ontslag na schorsing door de
raad van commissarissen wordt door de

SCHORSING
Artikel 21
1. Ieder van de directeuren kan bij besluit van de
raad van commissarissen worden geschorst,
welke schorsing hem schriftelijk, onder
vermelding van de redenen, welke daartoe
geleid hebben, kenbaar worden gemaakt.
2. Een schorsing kan één of meer malen worden
verlengd, doch in totaal niet langer duren dan
drie maanden. Is na afloop van die termijn geen
beslissing genomen tot opheffing van de
schorsing of tot ontslag, dan eindigt de
schorsing.

Betreft een technische
wijziging.

Bij het structuurregime komt
de bevoegdheid tot het
schorsen van directeuren
uitsluitend toe aan de raad
van commissarissen. Hierdoor
komen leden 3 en 4 te
vervallen.
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algemene vergadering van aandeelhouders
genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.
V. RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 22
2. De raad van commissarissen is belast met het
toezicht op het beheer van de directie.

BENOEMING RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 23
De leden van de raad van commissarissen worden
door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden
geschorst of ontslagen.

V. RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 22
2. De raad van commissarissen is belast met het
toezicht op het beleid van de directie.
3. De raad van commissarissen stelt een
profielschets voor zijn omvang en samenstelling
vast, rekening houdend met de aard van de
onderneming, haar activiteiten en de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen. De raad bespreekt de
profielschets voor het eerst bij vaststelling en
vervolgens bij iedere wijziging in de algemene
vergadering en met ieder van de
ondernemingsraden.
BENOEMING RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 23
1. De commissarissen worden, behoudens het
bepaalde in lid 4, op voordracht van de raad van
commissarissen benoemd door de algemene
vergadering. De raad van commissarissen
maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de
algemene vergadering en aan de
ondernemingsraden. De voordracht is met

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.
De raad van commissarissen
is verplicht een profielschets
op te stellen voor zijn omvang
en samenstelling.

De commissarissen worden
op voordracht van de raad van
commissarissen benoemd
door de algemene
vergadering. De algemene
vergadering en iedere
ondernemingsraad
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redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan
de algemene vergadering aangeboden dan
nadat de ondernemingsraden tijdig voor de
datum van oproeping als bedoeld in artikel 27
van deze statuten in de gelegenheid zijn gesteld
hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter
of een door hem aangewezen lid van iedere
ondernemingsraad kan het standpunt van de
betreffende ondernemingsraad in de algemene
vergadering toelichten. Het ontbreken van dat
standpunt tast de besluitvorming over het
voorstel tot benoeming niet aan.
Ontbreken alle commissarissen, anders dan
ingevolge het bepaalde in artikel 24 lid 4, dan
geschiedt de benoeming door de algemene
vergadering. Het bepaalde in artikel 2:159 van
het Burgerlijk Wetboek is alsdan van toepassing.
2. De algemene vergadering en iedere
ondernemingsraad kunnen aan de raad van
commissarissen personen aanbevelen om als
commissaris te worden voorgedragen. De raad
deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten
gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel
in zijn midden een plaats moet worden vervuld.
3. De ondernemingsraden hebben geen versterkt
aanbevelingsrecht als bedoeld in artikel 2:158 lid

afzonderlijk dienen tijdig op de
hoogte te worden gebracht
van een voordracht.

De algemene vergadering en
iedere ondernemingsraad
afzonderlijk hebben een
aanbevelingsrecht om een of
meer personen als
commissaris voor te dragen.
Het versterkte
aanbevelingsrecht van de
gezamenlijke
ondernemingsraden is
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6 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De algemene vergadering kan bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
vertegenwoordigend ten minste een derde van
het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen.
Indien de aandeelhouders bij volstrekte
meerderheid van stemmen hun steun aan de
kandidaat onthouden, maar deze meerderheid
niet ten minste een derde van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen waarin de
voordracht kan worden afgewezen met
volstrekte meerderheid van stemmen. Alsdan
maakt de raad van commissarissen een nieuwe
voordracht. Alsdan is het bepaalde in lid 2
overeenkomstig van toepassing. Indien de
algemene vergadering de voorgedragen
persoon niet benoemt en niet besluit tot
afwijzing van de voordracht, benoemt de raad
van commissarissen de voorgedragen persoon.
5. De algemene vergadering kan de bevoegdheid
die haar volgens lid 2 toekomt voor een door
haar te bepalen duur van telkens ten hoogste
twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan
een commissie van aandeelhouders waarvan zij
de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van

uitgesloten.
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commissarissen aan de commissie de
mededeling bedoeld in lid 2. De algemene
vergadering kan te allen tijde de overdracht
ongedaan maken.
6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder
de ondernemingsraad verstaan de
ondernemingsraad van de onderneming van de
vennootschap of van de onderneming van een
afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan
één ondernemingsraad is, worden de
bevoegdheden van dit artikel door deze raden
afzonderlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken
onderneming of ondernemingen een centrale
ondernemingsraad ingesteld, dan komen de
bevoegdheden van de ondernemingsraad
volgens dit artikel toe aan de centrale
ondernemingsraad.
SCHORSING
ONTSLAG, SCHORSING EN OPZEGGING
Artikel 24
VERTROUWEN
1. Ieder van de commissarissen kan bij besluit van Artikel 24
de algemene vergadering van aandeelhouders 1. Een commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na
in zijn betrekking worden geschorst, welke
zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is
schorsing hem schriftelijk, onder vermelding van
geweest. Deze termijn wordt verlengd tot de dag
de redenen, welke daartoe geleid hebben,
van de eerstvolgende algemene vergadering na
kenbaar worden gemaakt.
afloop van de vier jaren of na de dag waarop dit
2. De algemene vergadering van aandeelhouders
artikel voor de rechtspersoon is gaan gelden.

Commissarissen worden
benoemd voor een periode
van 4 jaar. Na afloop van die
termijn is de betreffende
commissaris herbenoembaar.
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is alsdan verplicht een vergadering te houden
binnen een maand na de datum van schorsing,
welke vergadering gehouden is de schorsing te
herroepen, die te verlengen of de commissaris
te ontslaan en in welke vergadering de
geschorste de gelegenheid moet worden
gegeven zich te verantwoorden.
3. De schorsing is van rechtswege vervallen,
wanneer binnen drie maanden na haar in
werking treden, geen besluit in deze door de
algemene vergadering is genomen.

2. De ondernemingskamer van het gerechtshof
Amsterdam kan op een daartoe strekkend
verzoek een commissaris ontslaan wegens
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere
gewichtige redenen of wegens ingrijpende
wijziging der omstandigheden op grond waarvan
handhaving als commissaris redelijkerwijze niet
van de vennootschap kan worden verlangd. Het
verzoek kan worden ingediend door de
vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door
de raad van commissarissen, alsmede door een
daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de
algemene vergadering of van de
ondernemingsraad. De leden 5 en 6 van artikel
23 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Een commissaris kan worden geschorst door de
raad van commissarissen; de schorsing vervalt
van rechtswege, indien de vennootschap niet
binnen een maand na de aanvang der schorsing
een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de
ondernemingskamer heeft ingediend
4. De algemene vergadering kan bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
vertegenwoordigend ten minste een derde van
het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de
raad van commissarissen opzeggen. Het besluit

Commissarissen kunnen niet
worden ontslagen, anders dan
door de ondernemingskamer.
Zie ook hierna bij lid 4.

Commissarissen kunnen
uitsluitend worden geschorst
door de raad van
commissarissen.
De algemene vergadering kan
het vertrouwen in de gehele
raad van commissarissen
opzeggen. Hiertoe dient de
procedure als beschreven in
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is met redenen omkleed. Het besluit kan niet
worden genomen ten aanzien van
commissarissen die zijn aangesteld door de
ondernemingskamer overeenkomstig lid 6.
5. Een besluit als bedoeld in lid 4 wordt niet
genomen dan nadat het bestuur de
ondernemingsraad van het voorstel voor het
besluit en de gronden daartoe in kennis heeft
gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste
dertig dagen voor de algemene vergadering
waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de
ondernemingsraad een standpunt over het
voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van
commissarissen en de algemene vergadering
van dit standpunt op de hoogte. De
ondernemingsraad kan zijn standpunt in de
algemene vergadering doen toelichten.
6. Het besluit bedoeld in lid 4 heeft het onmiddellijk
ontslag van de leden van de raad van
commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het
bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer
van het gerechtshof Amsterdam tijdelijk een of
meer commissarissen aan te stellen. De
ondernemingskamer regelt de gevolgen van de
aanstelling.
7. De raad van commissarissen bevordert dat

de leden 4 en 5 van artikel 24
te worden gevolgd.

Indien het vertrouwen wordt
opgezegd in de raad van
commissarissen, volgt het
onmiddellijke ontslag van alle
commissarissen. De
ondernemingskamer zal
alsdan nieuwe
commissarissen benoemen.
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WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 25
2. De raad van commissarissen kan uit zijn midden
een gedelegeerde benoemen, die meer in het
bijzonder belast is met het toezicht op het
beheer van de directie.
3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft
toegang tot de gebouwen en bezittingen van de
vennootschap en is bevoegd tot inzage van de
boeken en bescheiden alsmede tot controle van
de kas en verdere geldswaarden van de
vennootschap. De directie is verplicht aan de
leden van de raad van commissarissen alle
verlangde inlichtingen, de vennootschap
betreffende, te geven.
4. De raad van commissarissen vergadert zo
dikwijls een van de leden van die raad of de
directie dit nodig oordeelt.
11. De algemene vergadering van aandeelhouders
stelt de vergoedingen van de leden van de raad
van commissarissen vast.
VI. ALGEMENE VERGADERING VAN

binnen een door de ondernemingskamer
vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt
samengesteld met inachtneming van artikel 23.
WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 25
2. De raad van commissarissen kan uit zijn midden
een gedelegeerde benoemen, die meer in het
bijzonder belast is met het toezicht op het beleid
van de directie.
3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft
toegang tot de gebouwen en bezittingen van de
vennootschap en is bevoegd tot inzage van de
boeken en bescheiden alsmede tot controle van
de kas en verdere geldswaarden van de
vennootschap. De directie is verplicht aan de
raad van commissarissen en/of de individuele
leden van de raad van commissarissen alle
verlangde inlichtingen, de vennootschap
betreffende, te geven.
4. De raad van commissarissen vergadert zo
dikwijls als een van de leden van die raad of de
directie dit nodig acht.
11. De algemene vergadering stelt de vergoedingen
van de leden van de raad van commissarissen
vast.
VI. ALGEMENE VERGADERING

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.

Betreft een technische
wijziging.

Betreft een technische
wijziging.
Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.

blad 18

AANDEELHOUDERS
Artikel 26
1. De algemene vergaderingen van
aandeelhouders worden gehouden te
Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht of Schiphol.
3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt
onder meer de volgende punten:
a. jaarverslag;
b. vaststelling van de jaarrekening;
c. eventuele voorziening in vacatures in de
directie en de raad van commissarissen;
d. het al dan niet dechargeren van de directie
en de raad van commissarissen.
4. Voorts worden algemene vergaderingen van
aandeelhouders gehouden zo dikwijls als de
directie of de raad van commissarissen zulks
noodzakelijk acht, alsmede wanneer dit wordt
vereist op grond van het bepaalde in de wet of
deze statuten.
OPROEPING
Artikel 27
1. De algemene vergaderingen van
aandeelhouders worden bijeengeroepen door
de directie of de raad van commissarissen,
onverminderd het bepaalde in de artikelen

Artikel 26
1. De algemene vergaderingen worden gehouden
te Amersfoort, Amsterdam of Schiphol.
3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt
onder meer de volgende punten:
a. jaarverslag;
b. vaststelling van de jaarrekening;
c. eventuele voorziening in vacatures in de
raad van commissarissen;
d. het al dan niet dechargeren van de directie
en de raad van commissarissen.
4. Voorts worden algemene vergaderingen
gehouden zo dikwijls als de directie of de raad
van commissarissen zulks noodzakelijk acht,
alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van
het bepaalde in de wet of deze statuten.

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek. Het aantal
vergaderlocaties is beperkt.

Voorziening in vacatures in de
directie wordt verzorgd door
de raad van commissarissen.

OPROEPING
Artikel 27
1. De algemene vergaderingen worden
Hierbij wordt aangesloten bij
bijeengeroepen door de directie of de raad van
de terminologie van Boek 2,
commissarissen, onverminderd het bepaalde in Burgerlijk Wetboek.
de artikelen 2:110, 111 en 112 van het Burgerlijk
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2:110, 111 en 112 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de
vijftiende dag voor die van de vergadering.
5. De oproeping en overige kennisgevingen aan
aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden geschieden door een
aankondiging in ten minste één landelijk
verspreid dagblad.

Wetboek.
2. De oproeping geschiedt op een termijn en op de
wijze als voorgeschreven door de toepasselijke
wettelijke bepalingen en beursvoorschriften.
5. De oproeping en overige kennisgevingen aan
aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden geschieden op de wijze
als voorgeschreven door de toepasselijke
wettelijke bepalingen en beursvoorschriften.

De geldende
beursvoorschriften schrijven
momenteel langere
oproeptermijn voor. De
voorgestelde wijziging biedt
flexibiliteit indien de relevante
wettelijke
bepalingen/beursvoorschriften
wijzigen.
Oproeping via een landelijk
verspreid dagblad is niet
langer verplicht, oproepingen
en kennisgevingen kunnen
worden gedaan via de website
van de vennootschap.

TOEGANG
Artikel 28
1. Iedere stemgerechtigde houder van aandelen
en iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker of
stemgerechtigde pandhouder van aandelen is
bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een
schriftelijk gevolmachtigde, de algemene
vergadering van aandeelhouders bij te wonen,
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit

TOEGANG
Artikel 28
1. Iedere stemgerechtigde houder van aandelen en
iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker of
stemgerechtigde pandhouder van aandelen is
bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een
schriftelijk gevolmachtigde, de algemene
Hierbij wordt aangesloten bij
vergadering bij te wonen, daarin het woord te
de terminologie van Boek 2,
voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits hij
Burgerlijk Wetboek.
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te oefenen, mits hij zijn voornemen hiertoe
bekend heeft gemaakt conform het in de
oproeping bepaalde en met inachtneming van
lid 6 van dit artikel.
2. Iedere houder van aandelen die het stemrecht
niet heeft, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij
bij een schriftelijk gevolmachtigde de algemene
vergadering van aandeelhouders bij te wonen
en daarin het woord te voeren. Het bepaalde in
lid 1 van dit artikel is van dienovereenkomstige
toepassing.
5. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder
of gevolmachtigde zich voldoende heeft
gelegitimeerd, ter bijwoning van de algemene
vergadering van aandeelhouders en ter
uitoefening van het stemrecht, en alle andere
vragen die verband houden met de goede gang
van zaken in de vergadering, worden beslist
door de voorzitter van die vergadering.
6. Voor de vaststelling van het stemrecht en/of
vergaderrecht van houders van gewone
aandelen zal de vennootschap als
aandeelhouder beschouwen degene genoemd
in een schriftelijke verklaring van een
aangesloten instelling, inhoudende dat de inde
verklaring genoemde persoon op de door de

zijn voornemen hiertoe bekend heeft gemaakt
conform het in de oproeping bepaalde en met
inachtneming van lid 6 van dit artikel.
2. Iedere houder van aandelen die het stemrecht
niet heeft, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij
een schriftelijk gevolmachtigde de algemene
vergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is
van dienovereenkomstige toepassing.
5. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder
of gevolmachtigde zich voldoende heeft
gelegitimeerd, ter bijwoning van de algemene
vergadering en ter uitoefening van het
stemrecht, en alle andere vragen die verband
houden met de goede gang van zaken in de
vergadering, worden beslist door de voorzitter
van die vergadering.
6. Voor de vaststelling van het stemrecht en/of
vergaderrecht van houders van aandelen zal de
vennootschap als aandeelhouder beschouwen
degene genoemd in een schriftelijke verklaring
Hierbij wordt aangesloten bij
van een aangesloten instelling, inhoudende dat de terminologie van de rest
de inde verklaring genoemde persoon op de
van de statuten.
door de vennootschap aangegeven datum als
deelgenoot tot de genoemde hoeveelheid
aandelen is gerechtigd in haar verzameldepot,
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vennootschap aangegeven datum als
deelgenoot tot de genoemde hoeveelheid
aandelen is gerechtigd in haar verzameldepot,
mits de desbetreffende verklaring tijdig en
conform het in de oproeping te vermelden, is
gedeponeerd ten kantore van de vennootschap
of op een door de directie te bepalen andere
plaats. Het in de vorige zin bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op de
vruchtgebruiker en de pandhouder van gewone
aandelen.

mits de desbetreffende verklaring tijdig en
conform het in de oproeping te vermelden, is
gedeponeerd ten kantore van de vennootschap
of op een door de directie te bepalen andere
plaats. Het in de vorige zin bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op de
vruchtgebruiker en de pandhouder van
aandelen.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 29
1. De leiding van de algemene vergadering van
aandeelhouders berust bij de voorzitter van de
raad van commissarissen en bij verhindering
van deze bij een plaatsvervangend voorzitter.
Is zowel de voorzitter als een plaatsvervangend
voorzitter verhinderd dan wijst de raad van
commissarissen uit de ter vergadering
aanwezige leden van die raad een voorzitter
aan.
De voorzitter van de raad van commissarissen
kan ook in overleg met de directie voor een
bepaalde vergadering iemand buiten de raad

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 29
1. De leiding van de algemene vergadering berust
bij de voorzitter van de raad van
commissarissen en bij verhindering van deze bij
een plaatsvervangend voorzitter.
Is zowel de voorzitter als een plaatsvervangend
voorzitter verhinderd dan wijst de raad van
commissarissen uit de ter vergadering
aanwezige leden van die raad een voorzitter
aan.
De voorzitter van de raad van commissarissen
kan ook in overleg met de directie voor een
bepaalde vergadering iemand buiten de raad

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.
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van commissarissen uitnodigen om het
voorzitterschap waar te nemen.
3. Alle kwesties omtrent toelating tot de algemene
vergadering van aandeelhouders en omtrent de
uitoefening van het stemrecht en de uitslag van
de stemmingen, zomede alle andere kwesties,
die verband houden met de gang van zaken in
de vergadering, worden beslist door de
voorzitter van de vergadering, die tevens beslist
omtrent de toelating tot de vergadering van
anderen dan aandeelhouders of hun
gevolmachtigden.
STEMRECHT EN STEMMINGEN
Artikel 30
4. Alle besluiten van de algemene vergadering van
aandeelhouders worden genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen tenzij door de wet of
deze statuten een grotere meerderheid is
voorgeschreven.

van commissarissen uitnodigen om het
voorzitterschap waar te nemen.
3. Alle kwesties omtrent toelating tot de algemene
vergadering en omtrent de uitoefening van het
stemrecht en de uitslag van de stemmingen,
zomede alle andere kwesties, die verband
houden met de gang van zaken in de
vergadering, worden beslist door de voorzitter
van de vergadering, die tevens beslist omtrent
de toelating tot de vergadering van anderen dan
aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
STEMRECHT EN STEMMINGEN
Artikel 30
4. Alle besluiten van de algemene vergadering
worden genomen met volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij door
de wet of deze statuten een grotere
meerderheid is voorgeschreven.

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.

VII. BOEKJAAR/JAARREKENING EN
JAARVERSLAG
Artikel 31
3. De algemene vergadering van aandeelhouders
stelt de jaarrekening vast.

VII. BOEKJAAR/JAARREKENING EN
JAARVERSLAG
Artikel 31
3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening
vast.

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.
Er wordt een nieuw lid 4
toegevoegd, waarmee de
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4. Alvorens de jaarrekening op de in lid 2 bedoelde
wijze wordt openbaargemaakt, wordt de
jaarrekening beschikbaar gesteld aan de raad
van commissarissen.
5. De vennootschap maakt haar halfjaar- en
kwartaalcijfers openbaar binnen de
daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn.

DESKUNDIGE
Artikel 32
2. De raad van commissarissen is verplicht deze
deskundige te benoemen, indien deze niet door
de algemene vergadering van aandeelhouders
is benoemd, één en ander onverminderd het in
de wet bepaalde.
5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld
indien de algemene vergadering van
aandeelhouders geen kennis heeft kunnen
nemen van de verklaring van de deskundige,
met inachtneming van het bepaalde in de wet.

bestaande praktische gang
van zaken wordt vastgelegd in
de statuten. Het huidige lid 4
wordt vernummerd naar lid 5.
Kwartaalrapportages zijn niet
verplicht voor de
vennootschap, de betreffende
bepaling wordt daarom niet
langer als zodanig in de
statuten opgenomen. De
verplichting tot het opmaken
van halfjaarcijfers blijft wel op
grond van de wet verplicht.

DESKUNDIGE
Artikel 32
2. De raad van commissarissen is verplicht deze
deskundige te benoemen, indien deze niet door
de algemene vergadering is benoemd, één en
Hierbij wordt aangesloten bij
ander onverminderd het in de wet bepaalde.
de terminologie van Boek 2,
5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld
Burgerlijk Wetboek.
indien de algemene vergadering geen kennis
heeft kunnen nemen van de verklaring van de
deskundige, met inachtneming van het bepaalde
in de wet.
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VERKRIJGBAARSTELLING / OVERLEGGING /
GOEDKEURING EN DECHARGE
Artikel 33
2. De directie legt de jaarrekening binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar ter
vaststelling aan de algemene vergadering van
aandeelhouders over.
Binnen deze termijn legt de directie ook het
jaarverslag over.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders
besluit omtrent het verlenen van décharge aan
de leden van de directie en de raad van
commissarissen.
WINSTVERDELING
Artikel 34
1. Van de winst, zoals deze blijkt uit de door de
algemene vergadering van
aandeelhouders vastgestelde jaarrekening
zullen zodanige bedragen worden gereserveerd
als de directie onder goedkeuring van de raad
van commissarissen, zal bepalen.
2. Het tenslotte overblijvende gedeelte van de
winst staat ter vrije beschikking van
de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders
kan op voorstel van de directie onder

VERKRIJGBAARSTELLING / OVERLEGGING /
GOEDKEURING EN DECHARGE
Artikel 33
2. De algemene vergadering besluit omtrent het
verlenen van décharge aan de leden van de
directie en de raad van commissarissen.

Dit artikellid overlapt met
artikel 31 lid 2 en kan derhalve
vervallen. Hierdoor
vernummerd lid 3 naar lid 2.
Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van Boek 2,
Burgerlijk Wetboek.

WINSTVERDELING
Artikel 34
1. Van de winst, zoals deze blijkt uit de door de
algemene vergadering vastgestelde jaarrekening Hierbij wordt aangesloten bij
zullen zodanige bedragen worden gereserveerd de terminologie van Boek 2,
als de directie onder goedkeuring van de raad
Burgerlijk Wetboek.
van commissarissen, zal bepalen.
2. Het tenslotte overblijvende gedeelte van de
winst staat ter vrije beschikking van
de algemene vergadering.
5. De algemene vergadering kan op voorstel van
de directie onder goedkeuring van de raad van
commissarissen besluiten, dat ten laste van de
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goedkeuring van de raad van commissarissen
besluiten, dat ten laste van de winst, als
dividend of interimdividend, aandelen in de
vennootschap zullen worden uitgekeerd, een en
ander tegen de koers – mits niet beneden pari –
en onder de voorwaarden als door die
algemene vergadering te bepalen op voorstel
van de directie onder goedkeuring van de raad
van commissarissen.
7. Een uitkering uit de reserve kan alleen
geschieden op voorstel van de directie welk
voorstel is goedgekeurd door de raad van
commissarissen.
VEREFFENING
Artikel 36
3. Hetgeen na voldoening van alle schulden van
de vennootschap van haar
vermogen is overgebleven wordt uitgekeerd aan
houders van gewone aandelen het alsdan
resterende naar verhouding van hun bezit van
die aandelen.

winst, als dividend of interimdividend, aandelen
in de vennootschap zullen worden uitgekeerd,
een en ander tegen de koers – mits niet
beneden pari – en onder de voorwaarden als
door die algemene vergadering te bepalen op
voorstel van de directie onder goedkeuring van
de raad van commissarissen.
7. Een uitkering uit de reserve kan alleen
geschieden op voorstel van de directie onder
goedkeuring van de raad van commissarissen
de raad van commissarissen.
VEREFFENING
Artikel 36
3. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de
vennootschap van haar
vermogen is overgebleven wordt uitgekeerd aan
houders van aandelen het alsdan resterende
naar verhouding van hun bezit van die
aandelen.

Betreft een technische
wijziging.

Hierbij wordt aangesloten bij
de terminologie van de rest
van de statuten.

