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CONCEPT DE BRAUW 30 JANUARI 2016 
VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN 

KONINKLIJKE AHOLD N.V. 
 

Terugbetaling van kapitaal en reverse stock split 
 

Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. (de "Vennootschap") die verband houden met de 
eerder aangekondigde terugbetaling van ongeveer EUR 1 miljard aan de houders van gewone aandelen in de Vennootschap. Een nadere toelichting van deze 
voorgestelde wijzigingen is opgenomen in de aandeelhouderscirculaire, waarvan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, 
te houden op 14 maart 2016, onderdeel uitmaakt (de "aandeelhouderscirculaire"). De aandeelhouderscirculaire kan worden geraadpleegd ten kantore van de 
Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.ahold.com). 
 
Het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap kan als volgt worden samengevat: 
 
1. Bij de eerste wijziging van de statuten ("Statutenwijziging I") wordt de nominale waarde van elk gewoon aandeel verhoogd met een bedrag dat 

afhankelijk is van de later te bepalen consolidatieratio, die de Raad van Bestuur aan de hand van een formule die nader is toegelicht in de 
aandeelhouderscirculaire vaststelt. Deze verhoging van de nominale waarde zal ten laste worden gebracht van de agioreserve. 

 
2. Bij de tweede wijziging van de statuten ("Statutenwijziging II") wordt een zodanig aantal gewone aandelen samengevoegd tot het aantal gewone 

aandelen dat volgt uit de consolidatieratio, die de Raad van Bestuur aan de hand van een formule die nader is toegelicht in de aandeelhouderscirculaire 
vaststelt, en zo het aantal uitstaande gewone aandelen zal corrigeren. 
 

3. Bij de derde wijziging van de statuten ("Statutenwijziging III") wordt de nominale waarde van elk gewoon aandeel verlaagd tot EUR 0,01. Het bedrag dat 
hierdoor vrijkomt (waarvan de hoeveelheid per aandeel afhankelijk is van de gebruikte consolidatieratio maar in totaal ongeveer EUR 1 miljard zal 
bedragen) zal gedeeltelijk worden terugbetaald aan de houders van gewone aandelen en het restant zal worden toegevoegd aan de agioreserve. 

 
Dit document bevat drie kolommen en die bevatten de volgende informatie: 
 

a. De eerste kolom van dit document bevat steeds de tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die zal luiden op het moment voorafgaand aan 
het passeren van de betreffende akte van statutenwijziging: bij Statutenwijziging I is steeds opgenomen de tekst van de huidige statuten van de 
Vennootschap, bij Statutenwijziging II is steeds opgenomen de tekst nadat Statutenwijziging I van kracht is geworden en bij Statutenwijziging III is 
steeds opgenomen de tekst nadat Statutenwijziging II van kracht is geworden; 
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b. De tweede kolom van dit document geeft steeds de voorgestelde wijzigingen weer;  
 
c. De derde kolom bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. Omdat de drie voorgestelde statutenwijziging direct opeenvolgend van kracht 

zullen worden, is in dit document per te wijzigen artikel beschreven welke wijzigingen worden voorgesteld in respectievelijk Statutenwijziging I, 
Statutenwijziging II en Statutenwijziging III. 

 
De slotverklaringen opgenomen aan het eind van dit document vormen geen wijziging van de statuten, maar worden opgenomen aan het eind van de 
betreffende akte van statutenwijziging. 
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STATUTEN ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING 

Voorgestelde wijzigingen in artikel 4 

Statutenwijziging I 

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,--) verdeeld in: 

 a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen 
van vijfhonderd euro (EUR 500,--) elk; 

 b. driehonderdnegenentwintig miljoen (329.000.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen van één 
eurocent (EUR 0,01) elk, die converteerbaar zijn in 
gewone aandelen, onderverdeeld in: 

  - één (1) serie genummerd FP1 van vierentwintig 
miljoen (24.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP2 van dertig 
miljoen (30.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen 
(3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen 
vijfhonderdduizend (4.500.000) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(A) van zes 
miljoen (6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven 
miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
[●] euro (EUR [●]) verdeeld in: 

 a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen 
van vijfhonderd euro (EUR 500,--) elk; 

 b. driehonderdnegenentwintig miljoen (329.000.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen van één 
eurocent (EUR 0,01) elk, die converteerbaar zijn in 
gewone aandelen, onderverdeeld in: 

  - één (1) serie genummerd FP1 van vierentwintig 
miljoen (24.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP2 van dertig 
miljoen (30.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen 
(3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen 
vijfhonderdduizend (4.500.000) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(A) van zes 
miljoen (6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven 
miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

Voorgesteld wordt de nominale 
waarde van de gewone aandelen te 
verhogen, waardoor de totale 
nominale waarde van het geplaatste 
kapitaal en maatschappelijk kapitaal 
worden verhoogd. De nieuwe 
nominale waarde van de aandelen is 
afhankelijk is van de later te bepalen 
consolidatieratio, die de Raad van 
Bestuur aan de hand van een 
formule vaststelt. De formule en een 
toelichting daarop zijn in de 
aandeelhouderscirculaire 
opgenomen. De nieuwe nominale 
waarde van de gewone aandelen zal 
binnen de bandbreedte die is 
opgenomen in de 
aandeelhouderscirculaire worden 
vastgesteld. 
 
Het bedrag van de verhoging van de 
nominale waarde van de geplaatste 
gewone aandelen zal ten laste van 
de agioreserve van de Vennootschap 
worden volgestort. 
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STATUTEN ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING 

  - één (1) serie genummerd FP6 van negen 
miljoen (9.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig 
miljoen negenhonderdduizend (24.900.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen 
éénhonderdtachtigduizend (3.180.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen 
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP10 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP11 van vier miljoen 
vijftigduizend (4.050.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP12 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen 
negenhonderdtachtigduizend (4.980.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(A) van één 
miljoen (1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP6 van negen 
miljoen (9.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig 
miljoen negenhonderdduizend (24.900.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen 
éénhonderdtachtigduizend (3.180.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen 
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP10 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP11 van vier miljoen 
vijftigduizend (4.050.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP12 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen 
negenhonderdtachtigduizend (4.980.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(A) van één 
miljoen (1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 
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STATUTEN ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING 

  - één (1) serie genummerd FP15(B) van drie 
miljoen (3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP16 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP17 van 
zeshonderdzesendertigduizend (636.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP18 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP19 van twee 
miljoen (2.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP20 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP21 van zes miljoen 
vierhonderdvierentachtigduizend 
achthonderdzevenennegentig (6.484.897) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP22 van vijftien 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (15.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen 
zevenhonderdachtduizend 
zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(B) van drie 
miljoen (3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP16 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP17 van 
zeshonderdzesendertigduizend (636.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP18 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP19 van twee 
miljoen (2.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP20 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP21 van zes miljoen 
vierhonderdvierentachtigduizend 
achthonderdzevenennegentig (6.484.897) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP22 van vijftien 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (15.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen 
zevenhonderdachtduizend 
zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 
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STATUTEN ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING 

  - één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen 
tweehonderdtwintigduizend éénhonderdvier 
(4.220.104) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen 
tweehonderdachtenzestigduizend 
negenenzestig (3.268.069) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP26 van 
achthonderdachtentwintigduizend 
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP27 van 
vierenzestigduizend achthonderdeenenzeventig 
(64.871) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP28 van 
negenenzeventigduizend 
tweehonderdvijfentwintig (79.225) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP29 van 
zestigduizend zevenhonderddrieënzestig 
(60.763) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP30 van 
vijfhonderddertienduizend 
achthonderdvijfenzestig (513.865) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP31(B) van zeven 
miljoen negenhonderdvierendertigduizend 

  - één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen 
tweehonderdtwintigduizend éénhonderdvier 
(4.220.104) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen 
tweehonderdachtenzestigduizend 
negenenzestig (3.268.069) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP26 van 
achthonderdachtentwintigduizend 
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP27 van 
vierenzestigduizend achthonderdeenenzeventig 
(64.871) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP28 van 
negenenzeventigduizend 
tweehonderdvijfentwintig (79.225) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP29 van 
zestigduizend zevenhonderddrieënzestig 
(60.763) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP30 van 
vijfhonderddertienduizend 
achthonderdvijfenzestig (513.865) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP31(B) van zeven 
miljoen negenhonderdvierendertigduizend 
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STATUTEN ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING 

eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (51.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP33 van 
éénhonderdduizend negenhonderdzeventig 
(100.970) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - zevenentachtig (87) series genummerd FP57 
tot en met FP143 van elk één miljoen 
(1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; en 

 c. één miljard éénhonderdeenenzeventig miljoen 
(1.171.000.000) gewone aandelen van één eurocent 
(EUR 0,01) elk. 

eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (51.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP33 van 
éénhonderdduizend negenhonderdzeventig 
(100.970) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - zevenentachtig (87) series genummerd FP57 
tot en met FP143 van elk één miljoen 
(1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; en 

 c. één miljard éénhonderdeenenzeventig miljoen 
(1.171.000.000) gewone aandelen van [●] (EUR [●]) 
elk. 

Voorgestelde wijzigingen in artikel 4 

Statutenwijziging II 

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
[●] euro (EUR [●]) verdeeld in: 

 a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen 
van vijfhonderd euro (EUR 500,--) elk; 

 b. driehonderdnegenentwintig miljoen (329.000.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen van één 
eurocent (EUR 0,01) elk, die converteerbaar zijn in 
gewone aandelen, onderverdeeld in: 

  - één (1) serie genummerd FP1 van vierentwintig 
miljoen (24.000.000) cumulatief preferente 

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
[●] euro (EUR [●]) verdeeld in: 

 a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen 
van vijfhonderd euro (EUR 500,--) elk; 

 b. driehonderdnegenentwintig miljoen (329.000.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen van één 
eurocent (EUR 0,01) elk, die converteerbaar zijn in 
gewone aandelen, onderverdeeld in: 

  - één (1) serie genummerd FP1 van vierentwintig 
miljoen (24.000.000) cumulatief preferente 

Door de samenvoeging van de 
gewone aandelen wordt de nominale 
waarde van de gewone aandelen 
verhoogd. Hierbij zal de totale 
nominale waarde van het geplaatste 
kapitaal gelijk blijven, door de 
samenvoeging van aandelen (artikel 
47 lid 1) en het maatschappelijk 
kapitaal wordt verhoogd. De 
samenvoeging en de nieuwe 
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STATUTEN ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING 

financieringsaandelen; 
  - één (1) serie genummerd FP2 van dertig 

miljoen (30.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen 
(3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen 
vijfhonderdduizend (4.500.000) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(A) van zes 
miljoen (6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven 
miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP6 van negen 
miljoen (9.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig 
miljoen negenhonderdduizend (24.900.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen 
éénhonderdtachtigduizend (3.180.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen 
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP10 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 

financieringsaandelen; 
  - één (1) serie genummerd FP2 van dertig 

miljoen (30.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen 
(3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen 
vijfhonderdduizend (4.500.000) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(A) van zes 
miljoen (6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven 
miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP6 van negen 
miljoen (9.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig 
miljoen negenhonderdduizend (24.900.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen 
éénhonderdtachtigduizend (3.180.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen 
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP10 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 

nominale waarde van de aandelen is 
afhankelijk is van de later te bepalen 
consolidatieratio, die de Raad van 
Bestuur aan de hand van een 
formule vaststelt. De formule en een 
toelichting daarop is in de 
aandeelhouderscirculaire 
opgenomen. De nieuwe nominale 
waarde van de aandelen zal binnen 
de bandbreedte die is opgenomen in 
de aandeelhouderscirculaire worden 
vastgesteld. 
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cumulatief preferente financieringsaandelen; 
  - één (1) serie genummerd FP11 van vier miljoen 

vijftigduizend (4.050.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP12 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen 
negenhonderdtachtigduizend (4.980.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(A) van één 
miljoen (1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(B) van drie 
miljoen (3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP16 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP17 van 
zeshonderdzesendertigduizend (636.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP18 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP19 van twee 
miljoen (2.000.000) cumulatief preferente 

cumulatief preferente financieringsaandelen; 
  - één (1) serie genummerd FP11 van vier miljoen 

vijftigduizend (4.050.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP12 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen 
negenhonderdtachtigduizend (4.980.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(A) van één 
miljoen (1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(B) van drie 
miljoen (3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP16 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP17 van 
zeshonderdzesendertigduizend (636.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP18 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP19 van twee 
miljoen (2.000.000) cumulatief preferente 
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financieringsaandelen; 
  - één (1) serie genummerd FP20 van 

éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP21 van zes miljoen 
vierhonderdvierentachtigduizend 
achthonderdzevenennegentig (6.484.897) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP22 van vijftien 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (15.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen 
zevenhonderdachtduizend 
zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen 
tweehonderdtwintigduizend éénhonderdvier 
(4.220.104) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen 
tweehonderdachtenzestigduizend 
negenenzestig (3.268.069) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP26 van 
achthonderdachtentwintigduizend 
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP27 van 
vierenzestigduizend achthonderdeenenzeventig 

financieringsaandelen; 
  - één (1) serie genummerd FP20 van 

éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP21 van zes miljoen 
vierhonderdvierentachtigduizend 
achthonderdzevenennegentig (6.484.897) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP22 van vijftien 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (15.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen 
zevenhonderdachtduizend 
zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen 
tweehonderdtwintigduizend éénhonderdvier 
(4.220.104) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen 
tweehonderdachtenzestigduizend 
negenenzestig (3.268.069) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP26 van 
achthonderdachtentwintigduizend 
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP27 van 
vierenzestigduizend achthonderdeenenzeventig 
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(64.871) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP28 van 
negenenzeventigduizend 
tweehonderdvijfentwintig (79.225) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP29 van 
zestigduizend zevenhonderddrieënzestig 
(60.763) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP30 van 
vijfhonderddertienduizend 
achthonderdvijfenzestig (513.865) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP31(B) van zeven 
miljoen negenhonderdvierendertigduizend 
eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (51.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP33 van 
éénhonderdduizend negenhonderdzeventig 
(100.970) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - zevenentachtig (87) series genummerd FP57 
tot en met FP143 van elk één miljoen 
(1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; en 

(64.871) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP28 van 
negenenzeventigduizend 
tweehonderdvijfentwintig (79.225) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP29 van 
zestigduizend zevenhonderddrieënzestig 
(60.763) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP30 van 
vijfhonderddertienduizend 
achthonderdvijfenzestig (513.865) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP31(B) van zeven 
miljoen negenhonderdvierendertigduizend 
eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (51.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP33 van 
éénhonderdduizend negenhonderdzeventig 
(100.970) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - zevenentachtig (87) series genummerd FP57 
tot en met FP143 van elk één miljoen 
(1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; en 
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 c. één miljard éénhonderdeenenzeventig miljoen 
(1.171.000.000) gewone aandelen van [●] (EUR [●]) 
elk. 

 c. één miljard éénhonderdeenenzeventig miljoen 
(1.171.000.000) gewone aandelen van [●] (EUR [●]) 
elk. 

Voorgestelde wijzigingen in artikel 4 

Statutenwijziging III 

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
[●] euro (EUR [●]) verdeeld in: 

 a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen 
van vijfhonderd euro (EUR 500,--) elk; 

 b. driehonderdnegenentwintig miljoen (329.000.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen van één 
eurocent (EUR 0,01) elk, die converteerbaar zijn in 
gewone aandelen, onderverdeeld in: 

  - één (1) serie genummerd FP1 van vierentwintig 
miljoen (24.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP2 van dertig 
miljoen (30.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen 
(3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen 
vijfhonderdduizend (4.500.000) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(A) van zes 
miljoen (6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven 

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
[●] euro (EUR [●]) verdeeld in: 

 a. dertigduizend (30.000) cumulatief preferente aandelen 
van vijfhonderd euro (EUR 500,--) elk; 

 b. driehonderdnegenentwintig miljoen (329.000.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen van één 
eurocent (EUR 0,01) elk, die converteerbaar zijn in 
gewone aandelen, onderverdeeld in: 

  - één (1) serie genummerd FP1 van vierentwintig 
miljoen (24.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP2 van dertig 
miljoen (30.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP3 van drie miljoen 
(3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP4 van vier miljoen 
vijfhonderdduizend (4.500.000) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(A) van zes 
miljoen (6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP5(B) van zeven 

Voorgesteld wordt de nominale 
waarde van de gewone aandelen te 
verlagen tot EUR 0,01, waardoor ook 
het maatschappelijk kapitaal wordt 
verlaagd.  
 
Voorgesteld wordt een bedrag per 
gewoon aandeel, te bepalen door de 
Raad van Bestuur op basis van de 
formule opgenomen en toegelicht in 
de aandeelhouderscirculaire, aan de 
houders van gewone aandelen zal 
worden terugbetaald. Het verschil 
tussen de nominale waarde van de 
gewone aandelen voor de verlaging 
en de terugbetaling van kapitaal zal 
worden toegevoegd aan de 
agioreserve. 
 
Op grond van artikel 2:100 van het 
Burgerlijk Wetboek geldt een 
verzetstermijn van twee maanden na 
publicatie van het besluit tot 
kapitaalvermindering bij het 
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miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP6 van negen 
miljoen (9.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig 
miljoen negenhonderdduizend (24.900.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen 
éénhonderdtachtigduizend (3.180.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen 
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP10 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP11 van vier miljoen 
vijftigduizend (4.050.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP12 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen 
negenhonderdtachtigduizend (4.980.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(A) van één 

miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP6 van negen 
miljoen (9.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP7 van vierentwintig 
miljoen negenhonderdduizend (24.900.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP8 van drie miljoen 
éénhonderdtachtigduizend (3.180.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP9 van één miljoen 
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP10 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP11 van vier miljoen 
vijftigduizend (4.050.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP12 van 
negenhonderdzestigduizend (960.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP13 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP14 van vier miljoen 
negenhonderdtachtigduizend (4.980.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(A) van één 

Handelsregister. Pas na die termijn 
en onder het voorbehoud dat geen 
verzet wordt gedaan binnen die 
termijn, of, indien één of meer 
schuldeisers tegen de 
kapitaalvermindering in verzet 
komen, nadat het verzet is 
opgeheven, zal wijziging van de 
statuten en de kapitaalvermindering 
plaatsvinden. 
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miljoen (1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(B) van drie 
miljoen (3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP16 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP17 van 
zeshonderdzesendertigduizend (636.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP18 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP19 van twee 
miljoen (2.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP20 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP21 van zes miljoen 
vierhonderdvierentachtigduizend 
achthonderdzevenennegentig (6.484.897) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP22 van vijftien 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (15.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen 
zevenhonderdachtduizend 

miljoen (1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP15(B) van drie 
miljoen (3.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP16 van zes miljoen 
(6.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP17 van 
zeshonderdzesendertigduizend (636.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP18 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP19 van twee 
miljoen (2.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP20 van 
éénhonderdtweeënnegentigduizend (192.000) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP21 van zes miljoen 
vierhonderdvierentachtigduizend 
achthonderdzevenennegentig (6.484.897) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP22 van vijftien 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (15.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP23 van zes miljoen 
zevenhonderdachtduizend 



 

 
15 / 34 

STATUTEN ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING 

zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen 
tweehonderdtwintigduizend éénhonderdvier 
(4.220.104) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen 
tweehonderdachtenzestigduizend 
negenenzestig (3.268.069) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP26 van 
achthonderdachtentwintigduizend 
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP27 van 
vierenzestigduizend achthonderdeenenzeventig 
(64.871) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP28 van 
negenenzeventigduizend 
tweehonderdvijfentwintig (79.225) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP29 van 
zestigduizend zevenhonderddrieënzestig 
(60.763) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP30 van 
vijfhonderddertienduizend 
achthonderdvijfenzestig (513.865) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

zeshonderdeenenzeventig (6.708.671) 
cumulatief preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP24 van vier miljoen 
tweehonderdtwintigduizend éénhonderdvier 
(4.220.104) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP25 van drie miljoen 
tweehonderdachtenzestigduizend 
negenenzestig (3.268.069) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP26 van 
achthonderdachtentwintigduizend 
vierhonderdtweeënzestig (828.462) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP27 van 
vierenzestigduizend achthonderdeenenzeventig 
(64.871) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP28 van 
negenenzeventigduizend 
tweehonderdvijfentwintig (79.225) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP29 van 
zestigduizend zevenhonderddrieënzestig 
(60.763) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP30 van 
vijfhonderddertienduizend 
achthonderdvijfenzestig (513.865) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 
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  - één (1) serie genummerd FP31(B) van zeven 
miljoen negenhonderdvierendertigduizend 
eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (51.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP33 van 
éénhonderdduizend negenhonderdzeventig 
(100.970) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - zevenentachtig (87) series genummerd FP57 
tot en met FP143 van elk één miljoen 
(1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; en 

 c. één miljard éénhonderdeenenzeventig miljoen 
(1.171.000.000) gewone aandelen van [●] (EUR [●]) 
elk. 

  - één (1) serie genummerd FP31(B) van zeven 
miljoen negenhonderdvierendertigduizend 
eenentwintig (7.934.021) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP32 van eenenvijftig 
miljoen achthonderdachtenzestigduizend 
eenenveertig (51.868.041) cumulatief 
preferente financieringsaandelen; 

  - één (1) serie genummerd FP33 van 
éénhonderdduizend negenhonderdzeventig 
(100.970) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; 

  - zevenentachtig (87) series genummerd FP57 
tot en met FP143 van elk één miljoen 
(1.000.000) cumulatief preferente 
financieringsaandelen; en 

 c. [●] ([●]) gewone aandelen van één eurocent 
(EUR 0,01) elk. 
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Voorgestelde wijzigingen in artikel 32 lid 1 

Statutenwijziging I 

32.1. Elk bedrag aan aandelen gelijk aan de nominale waarde van 
een gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van één 
stem. 

 

32.1. Elk bedrag aan aandelen gelijk aan de nominale waarde van 
een cumulatief preferent financieringsaandeel geeft recht op 
het uitbrengen van één stem. 

Voor het bepalen van het aantal 
stemmen dat op aandelen kan 
worden uitgebracht geldt dat aan 
ieder aandeel van de soort met de 
laagste nominale waarde één stem 
kan worden uitgebracht. Omdat door 
de voorgestelde verhoging van de 
nominale waarde van de gewone 
aandelen de cumulatief preferent 
financieringsaandelen de laagste 
nominale waarde zullen hebben, is 
deze wijziging voorgesteld. 

Statutenwijziging III 

32.1. Elk bedrag aan aandelen gelijk aan de nominale waarde van 
een cumulatief preferent financieringsaandeel geeft recht op 
het uitbrengen van één stem. 

32.1. Elk bedrag aan aandelen gelijk aan de nominale waarde van 
een gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van één 
stem. 

Voor het bepalen van het aantal 
stemmen dat op aandelen kan 
worden uitgebracht geldt dat aan 
ieder aandeel van de soort met de 
laagste nominale waarde één stem 
kan worden uitgebracht. Omdat de 
nominale waarde van de gewone 
aandelen (tezamen met de nominale 
waarde van de cumulatief preferent 
financieringsaandelen) de laagste 
nominale waarde zal zijn, is deze 
wijziging voorgesteld. 
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Voorgestelde wijzigingen in artikel 47 

Statutenwijziging I 

47.1. Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig 
augustus tweeduizendzeven zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk samengevoegd tot 
zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30) elk, als werd gevonden 
door het totale aantal van de destijds door de betreffende 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk te vermenigvuldigen 
met vier/vijfde (0,8), waarbij voorts gold dat de teller van een 
daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van 
één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de 
noemer tien (10) was, het aantal onderaandelen met een 
nominale waarde van destijds drie eurocent (EUR 0,03) van 
een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent 
(EUR 0,30) aangaf dat de desbetreffende aandeelhouder in 
verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van 
die statutenwijziging tevens hield. 

 Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel II) zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en 

47.1. Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig 
augustus tweeduizendzeven zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk samengevoegd tot 
zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30) elk, als werd gevonden 
door het totale aantal van de destijds door de betreffende 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk te vermenigvuldigen 
met vier/vijfde (0,8), waarbij voorts gold dat de teller van een 
daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van 
één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de 
noemer tien (10) was, het aantal onderaandelen met een 
nominale waarde van destijds drie eurocent (EUR 0,03) van 
een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent 
(EUR 0,30) aangaf dat de desbetreffende aandeelhouder in 
verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van 
die statutenwijziging tevens hield. 

 Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel II) zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en 

In deze overgangsregeling wordt tot 
uitdrukking wordt gebracht dat de 
creatie van alle onderaandelen 
weergegeven in dit artikellid in het 
verleden heeft plaatsgevonden. 
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onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk samengevoegd 
tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) 
elk, als werd gevonden door het totale aantal van de door de 
betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk te 
vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (12/13e), waarbij 
voorts gold dat de teller van een daarna uit die 
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) 
gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56), van welke breuk 
de noemer dertien (13) was en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een 
gewoon aandeel van destijds één euro en negenenzestig 
eurocent (EUR 1,69) aangaf dat de desbetreffende 
aandeelhouder in verband met vorenbedoelde 
samenvoeging met ingang van die statutenwijziging tevens 
hield. 

 In verband met de onderhavige statutenwijziging van 
zevenentwintig maart tweeduizendveertien (deel III) geldt, 
met inachtneming van het bepaalde in dit artikellid, dat een 
onderaandeel een gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) 
gedeelte heeft van een gewoon aandeel met een nominale 

onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk samengevoegd 
tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) 
elk, als werd gevonden door het totale aantal van de door de 
betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk te 
vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (12/13e), waarbij 
voorts gold dat de teller van een daarna uit die 
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) 
gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56), van welke breuk 
de noemer dertien (13) was en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een 
gewoon aandeel van destijds één euro en negenenzestig 
eurocent (EUR 1,69) aangaf dat de desbetreffende 
aandeelhouder in verband met vorenbedoelde 
samenvoeging met ingang van die statutenwijziging tevens 
hield. 

 In verband met de V statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel III) geldt, met inachtneming 
van het bepaalde in dit artikellid, dat een onderaandeel een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte heeft van 
een gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds 
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waarde van één eurocent (EUR 0,01). één eurocent (EUR 0,01). 
47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam. 47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam. Ongewijzigd. 
47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden 

de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek over aandelen en aandeelhouders 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen niet 
anders blijkt. 

47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden 
de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek over aandelen en aandeelhouders 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen niet 
anders blijkt. 

Ongewijzigd. 

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen 
respectievelijk houders van aandelen zijn van 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen en de 
leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet anders blijkt. 

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen 
respectievelijk houders van aandelen zijn van 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen en de 
leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet anders blijkt. 

Ongewijzigd. 

47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen 
met een of meer andere houders van een of meer 
onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een 
nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) verbonden 
vergader- en stemrechten uitoefenen voor zover het door 
zodanige houders van een of meer onderaandelen 
gezamenlijk gehouden aantal onderaandelen gelijk is aan 
dertien (13) of een veelvoud daarvan. Deze rechten worden 
uitgeoefend hetzij door één van hen, daartoe door de 
anderen schriftelijk gevolmachtigd, hetzij door een 
gevolmachtigde aan wie daartoe door die houders van 
onderaandelen schriftelijke volmacht is verleend. 

47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen 
met een of meer andere houders van een of meer 
onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een 
nominale waarde van [●] (EUR [●]) verbonden vergader- en 
stemrechten uitoefenen voor zover het door zodanige 
houders van een of meer onderaandelen gezamenlijk 
gehouden aantal onderaandelen gelijk is aan dertien (13) of 
een veelvoud daarvan. Deze rechten worden uitgeoefend 
hetzij door één van hen, daartoe door de anderen schriftelijk 
gevolmachtigd, hetzij door een gevolmachtigde aan wie 
daartoe door die houders van onderaandelen schriftelijke 
volmacht is verleend. 

In dit artikellid zal de nieuwe 
nominale waarde van de gewone 
aandelen tot uitdrukking worden 
gebracht. 

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot 
één/dertiende (1/13e) gedeelte van het (interim-)dividend en 
enige andere uitkering waartoe een houder van één gewoon 
aandeel van één eurocent (EUR 0,01) is gerechtigd. 

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot 
één/dertiende (1/13e) gedeelte van het (interim-)dividend en 
enige andere uitkering waartoe een houder van één gewoon 
aandeel van [●] (EUR [●]) is gerechtigd. 

In dit artikellid zal de nieuwe 
nominale waarde van de gewone 
aandelen tot uitdrukking worden 
gebracht. 

47.7. Indien de houder van een of meer onderaandelen een 47.7. Indien de houder van een of meer onderaandelen een In dit artikellid zal de nieuwe 
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zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is aan 
dertien (13), worden telkens dertien (13) door hem gehouden 
onderaandelen van rechtswege samengevoegd tot één 
gewoon aandeel van één eurocent (EUR 0,01). 

zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is aan 
dertien (13), worden telkens dertien (13) door hem gehouden 
onderaandelen van rechtswege samengevoegd tot één 
gewoon aandeel van [●] (EUR [●]). 

nominale waarde van de gewone 
aandelen tot uitdrukking worden 
gebracht. 

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder 
vernummering van de eventuele hierna in deze statuten 
opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per 
het moment dat er geen onderaandelen meer uitstaan. 

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder 
vernummering van de eventuele hierna in deze statuten 
opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per 
het moment dat er geen onderaandelen meer uitstaan. 

Ongewijzigd. 

Voorgestelde wijzigingen in artikel 47 

Statutenwijziging II 

47.1. Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig 
augustus tweeduizendzeven zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk samengevoegd tot 
zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30) elk, als werd gevonden 
door het totale aantal van de destijds door de betreffende 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk te vermenigvuldigen 
met vier/vijfde (0,8), waarbij voorts gold dat de teller van een 
daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van 
één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de 
noemer tien (10) was, het aantal onderaandelen met een 
nominale waarde van destijds drie eurocent (EUR 0,03) van 
een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent 

47.1. Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig 
augustus tweeduizendzeven zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk samengevoegd tot 
zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30) elk, als werd gevonden 
door het totale aantal van de destijds door de betreffende 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk te vermenigvuldigen 
met vier/vijfde (0,8), waarbij voorts gold dat de teller van een 
daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van 
één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de 
noemer tien (10) was, het aantal onderaandelen met een 
nominale waarde van destijds drie eurocent (EUR 0,03) van 
een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent 

Een nieuwe overgangsregeling wordt 
toegevoegd in verband met de 
voorgestelde samenvoeging van 
gewone aandelen, waarbij 
onderaandelen van gewone 
aandelen worden gecreëerd voor 
fracties van gewone aandelen die 
mogelijkerwijs ontstaan na conversie 
van de gewone aandelen (en 
eventuele reeds gehouden 
onderaandelen van gewone 
aandelen). 
Voor verdere informatie met 
betrekking tot de samenvoeging van 
gewone aandelen wordt verwezen 
naar de aandeelhouderscirculaire. 
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(EUR 0,30) aangaf dat de desbetreffende aandeelhouder in 
verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van 
die statutenwijziging tevens hield. 

 Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel II) zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk samengevoegd 
tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) 
elk, als werd gevonden door het totale aantal van de door de 
betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk te 
vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (12/13e), waarbij 
voorts gold dat de teller van een daarna uit die 
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) 
gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56), van welke breuk 
de noemer dertien (13) was en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een 
gewoon aandeel van destijds één euro en negenenzestig 
eurocent (EUR 1,69) aangaf dat de desbetreffende 

(EUR 0,30) aangaf dat de desbetreffende aandeelhouder in 
verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van 
die statutenwijziging tevens hield. 

 Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel II) zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk samengevoegd 
tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) 
elk, als werd gevonden door het totale aantal van de door de 
betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk te 
vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (12/13e), waarbij 
voorts gold dat de teller van een daarna uit die 
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) 
gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56), van welke breuk 
de noemer dertien (13) was en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een 
gewoon aandeel van destijds één euro en negenenzestig 
eurocent (EUR 1,69) aangaf dat de desbetreffende 
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aandeelhouder in verband met vorenbedoelde 
samenvoeging met ingang van die statutenwijziging tevens 
hield. 

 In verband met de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel III) geldt, met inachtneming 
van het bepaalde in dit artikellid, dat een onderaandeel een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte heeft van 
een gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds 
één eurocent (EUR 0,01). 

aandeelhouder in verband met vorenbedoelde 
samenvoeging met ingang van die statutenwijziging tevens 
hield. 

 In verband met de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel III) geldt, met inachtneming 
van het bepaalde in dit artikellid, dat een onderaandeel een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte heeft van 
een gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds 
één eurocent (EUR 0,01). 

 Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [●] 
(deel II) zijn de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een 
aandeelhouder gehouden gewone aandelen met een 
nominale waarde van [●] euro (EUR [●]) elk en 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van [●] euro (EUR [●]) elk samengevoegd tot zoveel 
gewone aandelen met een nominale waarde van [●] euro 
(EUR [●]) elk, als wordt gevonden door het totale aantal van 
de door de betreffende aandeelhouder onmiddellijk 
voorafgaand aan de onderhavige statutenwijziging gehouden 
gewone aandelen van [●] euro (EUR [●]) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van [●] euro (EUR [●]) elk te vermenigvuldigen met 
[●] ([●]), waarbij voorts geldt dat de teller van een daarna uit 
die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) 
gewoon aandeel met een nominale waarde van [●] euro 
(EUR [●]), van welke breuk de noemer [●] ([●]) is en welke 
uitkomst op tienden wordt afgerond naar boven, het aantal 
onderaandelen met een gerechtigdheid van [●] ([●]) deel van 
een gewoon aandeel van [●] (EUR [●]) aangeeft dat de 
desbetreffende aandeelhouder in verband met 
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vorenbedoelde samenvoeging met ingang van de 
onderhavige statutenwijziging tevens houdt. 

47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam. 47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam. Ongewijzigd. 
47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden 

de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek over aandelen en aandeelhouders 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen niet 
anders blijkt. 

47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden 
de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek over aandelen en aandeelhouders 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen niet 
anders blijkt. 

Ongewijzigd. 

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen 
respectievelijk houders van aandelen zijn van 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen en de 
leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet anders blijkt. 

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen 
respectievelijk houders van aandelen zijn van 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen en de 
leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet anders blijkt. 

Ongewijzigd. 

47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen 
met een of meer andere houders van een of meer 
onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een 
nominale waarde van [●] (EUR [●]) verbonden vergader- en 
stemrechten uitoefenen voor zover het door zodanige 
houders van een of meer onderaandelen gezamenlijk 
gehouden aantal onderaandelen gelijk is aan dertien (13) of 
een veelvoud daarvan. Deze rechten worden uitgeoefend 
hetzij door één van hen, daartoe door de anderen schriftelijk 
gevolmachtigd, hetzij door een gevolmachtigde aan wie 
daartoe door die houders van onderaandelen schriftelijke 
volmacht is verleend. 

47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen 
met een of meer andere houders van een of meer 
onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een 
nominale waarde van [●] (EUR [●]) verbonden vergader- en 
stemrechten uitoefenen voor zover het door zodanige 
houders van een of meer onderaandelen gezamenlijk 
gehouden aantal onderaandelen gelijk is aan [●] ([●]) of een 
veelvoud daarvan. Deze rechten worden uitgeoefend hetzij 
door één van hen, daartoe door de anderen schriftelijk 
gevolmachtigd, hetzij door een gevolmachtigde aan wie 
daartoe door die houders van onderaandelen schriftelijke 
volmacht is verleend. 

In dit artikellid zal de nieuwe 
nominale waarde van de gewone 
aandelen en het aantal 
onderaandelen dat recht geeft op 
een geheel gewoon aandeel tot 
uitdrukking worden gebracht. 

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot 
één/dertiende (1/13e) gedeelte van het (interim-)dividend en 
enige andere uitkering waartoe een houder van één gewoon 
aandeel van [●] (EUR [●]) is gerechtigd. 

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot [●] 
([●]) gedeelte van het (interim-)dividend en enige andere 
uitkering waartoe een houder van één gewoon aandeel van 
[●] (EUR [●]) is gerechtigd. 

In dit artikellid zal de nieuwe 
nominale waarde van de gewone 
aandelen en het aantal 
onderaandelen dat recht geeft op 
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een geheel gewoon aandeel tot 
uitdrukking worden gebracht. 

47.7. Indien de houder van een of meer onderaandelen een 
zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is aan 
dertien (13), worden telkens dertien (13) door hem gehouden 
onderaandelen van rechtswege samengevoegd tot één 
gewoon aandeel van [●] (EUR [●]). 

47.7. Indien de houder van een of meer onderaandelen een 
zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is aan 
[●] ([●]), worden telkens [●] ([●]) door hem gehouden 
onderaandelen van rechtswege samengevoegd tot één 
gewoon aandeel van [●] (EUR [●]). 

In dit artikellid zal de nieuwe 
nominale waarde van de gewone 
aandelen en het aantal 
onderaandelen dat recht geeft op 
een geheel gewoon aandeel tot 
uitdrukking worden gebracht. 

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder 
vernummering van de eventuele hierna in deze statuten 
opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per 
het moment dat er geen onderaandelen meer uitstaan. 

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder 
vernummering van de eventuele hierna in deze statuten 
opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per 
het moment dat er geen onderaandelen meer uitstaan. 

Ongewijzigd.  

Voorgestelde wijzigingen in artikel 47 

Statutenwijziging III 

47.1. Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig 
augustus tweeduizendzeven zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk samengevoegd tot 
zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30) elk, als werd gevonden 
door het totale aantal van de destijds door de betreffende 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk te vermenigvuldigen 
met vier/vijfde (0,8), waarbij voorts gold dat de teller van een 
daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van 
één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de 

47.1 Met ingang van de statutenwijziging van tweeëntwintig 
augustus tweeduizendzeven zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk samengevoegd tot 
zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30) elk, als werd gevonden 
door het totale aantal van de destijds door de betreffende 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
vierentwintig eurocent (EUR 0,24) elk te vermenigvuldigen 
met vier/vijfde (0,8), waarbij voorts gold dat de teller van een 
daarna uit die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van 
één (1) gewoon aandeel met een nominale waarde van 
destijds dertig eurocent (EUR 0,30), van welke breuk de 

In dit overgangsartikel wordt de 
voorgestelde nieuwe nominale 
waarde van de gewone aandelen tot 
uitdrukking gebracht. Voorts wordt tot 
uitdrukking gebracht dat de 
wijzigingen die ter gelegenheid van 
statutenwijziging II in deze statuten 
worden gemaakt op het moment van 
het van kracht worden van 
statutenwijziging III in het verleden 
liggen. 
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noemer tien (10) was, het aantal onderaandelen met een 
nominale waarde van destijds drie eurocent (EUR 0,03) van 
een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent 
(EUR 0,30) aangaf dat de desbetreffende aandeelhouder in 
verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van 
die statutenwijziging tevens hield. 

 Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel II) zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk samengevoegd 
tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) 
elk, als werd gevonden door het totale aantal van de door de 
betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk te 
vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (12/13e), waarbij 
voorts gold dat de teller van een daarna uit die 
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) 
gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56), van welke breuk 
de noemer dertien (13) was en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met een 

noemer tien (10) was, het aantal onderaandelen met een 
nominale waarde van destijds drie eurocent (EUR 0,03) van 
een gewoon aandeel van destijds dertig eurocent 
(EUR 0,30) aangaf dat de desbetreffende aandeelhouder in 
verband met vorenbedoelde samenvoeging met ingang van 
die statutenwijziging tevens hield. 

 Met ingang van de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel II) zijn de onmiddellijk 
voorafgaand daaraan door een aandeelhouder gehouden 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk samengevoegd 
tot zoveel gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds één euro en negenenzestig eurocent (EUR 1,69) 
elk, als werd gevonden door het totale aantal van de door de 
betreffende aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone aandelen van destijds 
één euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds één/tiende (1/10e) gedeelte van één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56) elk te 
vermenigvuldigen met twaalf/dertiende (12/13e), waarbij 
voorts gold dat de teller van een daarna uit die 
vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) 
gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds één 
euro en zesenvijftig eurocent (EUR 1,56), van welke breuk 
de noemer dertien (13) was en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met een 
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gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een 
gewoon aandeel van destijds één euro en negenenzestig 
eurocent (EUR 1,69) aangaf dat de desbetreffende 
aandeelhouder in verband met vorenbedoelde 
samenvoeging met ingang van die statutenwijziging tevens 
hield. 

 In verband met de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel III) geldt, met inachtneming 
van het bepaalde in dit artikellid, dat een onderaandeel een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte heeft van 
een gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds 
één eurocent (EUR 0,01). 

 Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [●] 
(deel II) zijn de onmiddellijk voorafgaand daaraan door een 
aandeelhouder gehouden gewone aandelen met een 
nominale waarde van [●] euro (EUR [●]) elk en 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van [●] euro (EUR [●]) elk samengevoegd tot zoveel 
gewone aandelen met een nominale waarde van [●] euro 
(EUR [●]) elk, als wordt gevonden door het totale aantal van 
de door de betreffende aandeelhouder onmiddellijk 
voorafgaand aan de onderhavige statutenwijziging gehouden 
gewone aandelen van [●] euro (EUR [●]) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van [●] euro (EUR [●]) elk te vermenigvuldigen met 
[●] ([●]), waarbij voorts geldt dat de teller van een daarna uit 
die vermenigvuldiging nog resulterende breuk van één (1) 
gewoon aandeel met een nominale waarde van [●] euro 
(EUR [●]), van welke breuk de noemer [●] ([●]) is en welke 
uitkomst op tienden wordt afgerond naar boven, het aantal 

gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte van een 
gewoon aandeel van destijds één euro en negenenzestig 
eurocent (EUR 1,69) aangaf dat de desbetreffende 
aandeelhouder in verband met vorenbedoelde 
samenvoeging met ingang van die statutenwijziging tevens 
hield. 

 In verband met de statutenwijziging van zevenentwintig 
maart tweeduizendveertien (deel III) geldt, met inachtneming 
van het bepaalde in dit artikellid, dat een onderaandeel een 
gerechtigdheid van één/dertiende (1/13e) gedeelte heeft van 
een gewoon aandeel met een nominale waarde van destijds 
één eurocent (EUR 0,01). 

 Met ingang van de V statutenwijziging van [●] (deel II) zijn de 
onmiddellijk voorafgaand daaraan door een aandeelhouder 
gehouden gewone aandelen met een nominale waarde van 
destijds [●] euro (EUR [●]) elk en onderaandelen van 
gewone aandelen met een nominale waarde van destijds [●] 
euro (EUR [●]) elk samengevoegd tot zoveel gewone 
aandelen met een nominale waarde van destijds [●] euro 
(EUR [●]) elk, als werd gevonden door het totale aantal van 
de door de betreffende aandeelhouder onmiddellijk 
voorafgaand aan die V statutenwijziging gehouden gewone 
aandelen van destijds [●] euro (EUR [●]) elk en de 
onderaandelen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van destijds [●] euro (EUR [●]) elk te 
vermenigvuldigen met [●] ([●]), waarbij voorts gold dat de 
teller van een daarna uit die vermenigvuldiging nog 
resulterende breuk van één (1) gewoon aandeel met een 
nominale waarde van destijds [●] euro (EUR [●]), van welke 
breuk de noemer [●] ([●]) was en welke uitkomst op tienden 
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onderaandelen met een gerechtigdheid van [●] ([●]) deel van 
een gewoon aandeel van [●] (EUR [●]) aangeeft dat de 
desbetreffende aandeelhouder in verband met 
vorenbedoelde samenvoeging met ingang van de 
onderhavige statutenwijziging tevens houdt. 

is afgerond naar boven, het aantal onderaandelen met een 
gerechtigdheid van [●] ([●]) deel van een gewoon aandeel 
van destijds [●] (EUR [●]) aangaf dat de desbetreffende 
aandeelhouder in verband met vorenbedoelde 
samenvoeging met ingang van die statutenwijziging tevens 
hield. 

 In verband met de onderhavige statutenwijziging van [●] 
(deel III) geldt, met inachtneming van het bepaalde in dit 
artikellid, dat een onderaandeel een gerechtigdheid van [●] 
([●]) gedeelte heeft van één gewoon aandeel met een 
nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01). 

47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam. 47.2. Ieder onderaandeel luidt op naam. Ongewijzigd. 
47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden 

de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek over aandelen en aandeelhouders 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen niet 
anders blijkt. 

47.3. Onverminderd het overigens in dit artikel 47 bepaalde vinden 
de bepalingen van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek over aandelen en aandeelhouders 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen niet 
anders blijkt. 

Ongewijzigd. 

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen 
respectievelijk houders van aandelen zijn van 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen en de 
leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet anders blijkt. 

47.4. De bepalingen van deze statuten over aandelen 
respectievelijk houders van aandelen zijn van 
overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die bepalingen en de 
leden 5 tot en met 7 van dit artikel 47 niet anders blijkt. 

Ongewijzigd. 

47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen 
met een of meer andere houders van een of meer 
onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een 
nominale waarde van [●] (EUR [●]) verbonden vergader- en 
stemrechten uitoefenen voor zover het door zodanige 
houders van een of meer onderaandelen gezamenlijk 
gehouden aantal onderaandelen gelijk is aan [●] ([●]) of een 

47.5. Een houder van een of meer onderaandelen kan tezamen 
met een of meer andere houders van een of meer 
onderaandelen de aan een gewoon aandeel met een 
nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) verbonden 
vergader- en stemrechten uitoefenen voor zover het door 
zodanige houders van een of meer onderaandelen 
gezamenlijk gehouden aantal onderaandelen gelijk is aan [●] 

In dit artikellid zal de nieuwe 
nominale waarde van de gewone 
aandelen tot uitdrukking worden 
gebracht. 
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veelvoud daarvan. Deze rechten worden uitgeoefend hetzij 
door één van hen, daartoe door de anderen schriftelijk 
gevolmachtigd, hetzij door een gevolmachtigde aan wie 
daartoe door die houders van onderaandelen schriftelijke 
volmacht is verleend. 

([●]) of een veelvoud daarvan. Deze rechten worden 
uitgeoefend hetzij door één van hen, daartoe door de 
anderen schriftelijk gevolmachtigd, hetzij door een 
gevolmachtigde aan wie daartoe door die houders van 
onderaandelen schriftelijke volmacht is verleend. 

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot [●] 
([●]) gedeelte van het (interim-)dividend en enige andere 
uitkering waartoe een houder van één gewoon aandeel van 
[●] (EUR [●]) is gerechtigd. 

47.6. Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot [●] 
([●]) gedeelte van het (interim-)dividend en enige andere 
uitkering waartoe een houder van één gewoon aandeel van 
één eurocent (EUR 0,01) is gerechtigd. 

In dit artikellid zal de nieuwe 
nominale waarde van de gewone 
aandelen tot uitdrukking worden 
gebracht. 

47.7. Indien de houder van een of meer onderaandelen een 
zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is aan 
[●] ([●]), worden telkens [●] ([●]) door hem gehouden 
onderaandelen van rechtswege samengevoegd tot één 
gewoon aandeel van [●] (EUR [●]). 

47.7. Indien de houder van een of meer onderaandelen een 
zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten minste gelijk is aan 
[●] ([●]), worden telkens [●] ([●]) door hem gehouden 
onderaandelen van rechtswege samengevoegd tot één 
gewoon aandeel van één eurocent (EUR 0,01). 

In dit artikellid zal de nieuwe 
nominale waarde van de gewone 
aandelen tot uitdrukking worden 
gebracht. 

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder 
vernummering van de eventuele hierna in deze statuten 
opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per 
het moment dat er geen onderaandelen meer uitstaan. 

47.8. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift (onder 
vernummering van de eventuele hierna in deze statuten 
opgenomen artikelen en verwijzingen naar die artikelen) per 
het moment dat er geen onderaandelen meer uitstaan. 

Ongewijzigd. 
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Voorgestelde wijzigingen in artikel 48 

Statutenwijziging I 

48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van 
zevenentwintig maart tweeduizendveertien (deel III) 
representeren de door een aandeelhouder onmiddellijk 
voorafgaand aan de onderhavige statutenwijziging gehouden 
aandeelbewijzen van gewone aandelen met een nominale 
waarde van vijftig cent (NLG 0,50) een aantal gewone 
aandelen respectievelijk onderaandelen als volgt uit het 
bepaalde in artikel 47 lid 1, waarbij de door het 
aandeelbewijs gerepresenteerde gewone aandelen met een 
nominale waarde van vijftig cent (NLG 0,50) elk geacht 
worden gewone aandelen te representeren met een 
nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01). 

48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [●] 
tweeduizendzestien (deel I) representeren de door een 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de 
onderhavige statutenwijziging gehouden aandeelbewijzen 
van gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig 
cent (NLG 0,50) een aantal gewone aandelen respectievelijk 
onderaandelen als volgt uit het bepaalde in artikel 47 lid 1, 
waarbij de door het aandeelbewijs gerepresenteerde gewone 
aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 
(NLG 0,50) elk geacht worden gewone aandelen te 
representeren met een nominale waarde van [●] (EUR [●]). 

In dit artikellid wordt tot uitdrukking 
gebracht dat aandeelbewijzen van 
gewone aandelen met een nominale 
waarde van vijftig cent (NLG 0,50) 
een aantal gewone aandelen en, 
indien van toepassing, 
onderaandelen van gewone 
aandelen, met de nieuwe nominale 
waarde vertegenwoordigen. 

48.2. Tegen inlevering van de aandeelbewijzen en eventueel 
daarbij behorende dividendbewijzen aan de vennootschap of 
een aangesloten instelling, kunnen (i) aandeelbewijzen met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 en artikel 47 worden 
omgewisseld voor gewone aandelen aan toonder die 
belichaamd zijn in het aandeelbewijs (verzamelbewijs), en 
(ii), indien van toepassing, onderaandelen op naam in het 
aandeelhoudersregister worden ingeschreven. De 
vennootschap zal voor een dergelijke omwisseling en 
inschrijving kosten in rekening brengen. De houder van een 
aandeel aan toonder belichaamd in een aandeelbewijs van 
gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 
(NLG 0,50) en een persoon met een pandrecht of een recht 
op vruchtgebruik op zodanige aandelen kan alle aan een 

48.2. Tegen inlevering van de aandeelbewijzen en eventueel 
daarbij behorende dividendbewijzen aan de vennootschap of 
een aangesloten instelling, kunnen (i) aandeelbewijzen met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 en artikel 47 worden 
omgewisseld voor gewone aandelen aan toonder die 
belichaamd zijn in het aandeelbewijs (verzamelbewijs), en 
(ii), indien van toepassing, onderaandelen op naam in het 
aandeelhoudersregister worden ingeschreven. De 
vennootschap zal voor een dergelijke omwisseling en 
inschrijving kosten in rekening brengen. De houder van een 
aandeel aan toonder belichaamd in een aandeelbewijs van 
gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 
(NLG 0,50) en een persoon met een pandrecht of een recht 
op vruchtgebruik op zodanige aandelen kan alle aan een 

Ongewijzigd. 
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gewoon aandeel verbonden rechten eerst jegens de 
vennootschap uitoefenen als de omwisseling en, indien van 
toepassing, inschrijving als hiervoor bedoeld heeft 
plaatsgevonden. 

gewoon aandeel verbonden rechten eerst jegens de 
vennootschap uitoefenen als de omwisseling en, indien van 
toepassing, inschrijving als hiervoor bedoeld heeft 
plaatsgevonden. 

Voorgestelde wijzigingen in artikel 48 

Statutenwijziging II 

48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [●] 
tweeduizendzestien (deel I) representeren de door een 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de 
onderhavige statutenwijziging gehouden aandeelbewijzen 
van gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig 
cent (NLG 0,50) een aantal gewone aandelen respectievelijk 
onderaandelen als volgt uit het bepaalde in artikel 47 lid 1, 
waarbij de door het aandeelbewijs gerepresenteerde gewone 
aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 
(NLG 0,50) elk geacht worden gewone aandelen te 
representeren met een nominale waarde van [●] (EUR [●]). 

48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [●] 
tweeduizendzestien (deel II) representeren de door een 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de 
onderhavige statutenwijziging gehouden aandeelbewijzen 
van gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig 
cent (NLG 0,50) een aantal gewone aandelen respectievelijk 
onderaandelen als volgt uit het bepaalde in artikel 47 lid 1, 
waarbij de door het aandeelbewijs gerepresenteerde gewone 
aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 
(NLG 0,50) elk geacht worden gewone aandelen te 
representeren met een nominale waarde van [●] (EUR [●]). 

In dit artikellid wordt tot uitdrukking 
gebracht dat aandeelbewijzen van 
gewone aandelen met een nominale 
waarde van vijftig cent (NLG 0,50) 
een aantal gewone aandelen en, 
indien van toepassing, 
onderaandelen van gewone 
aandelen, met de nieuwe nominale 
waarde vertegenwoordigen. 

48.2. Tegen inlevering van de aandeelbewijzen en eventueel 
daarbij behorende dividendbewijzen aan de vennootschap of 
een aangesloten instelling, kunnen (i) aandeelbewijzen met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 en artikel 47 worden 
omgewisseld voor gewone aandelen aan toonder die 
belichaamd zijn in het aandeelbewijs (verzamelbewijs), en 
(ii), indien van toepassing, onderaandelen op naam in het 
aandeelhoudersregister worden ingeschreven. De 
vennootschap zal voor een dergelijke omwisseling en 
inschrijving kosten in rekening brengen. De houder van een 
aandeel aan toonder belichaamd in een aandeelbewijs van 
gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 

48.2. Tegen inlevering van de aandeelbewijzen en eventueel 
daarbij behorende dividendbewijzen aan de vennootschap of 
een aangesloten instelling, kunnen (i) aandeelbewijzen met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 en artikel 47 worden 
omgewisseld voor gewone aandelen aan toonder die 
belichaamd zijn in het aandeelbewijs (verzamelbewijs), en 
(ii), indien van toepassing, onderaandelen op naam in het 
aandeelhoudersregister worden ingeschreven. De 
vennootschap zal voor een dergelijke omwisseling en 
inschrijving kosten in rekening brengen. De houder van een 
aandeel aan toonder belichaamd in een aandeelbewijs van 
gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 

Ongewijzigd. 
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(NLG 0,50) en een persoon met een pandrecht of een recht 
op vruchtgebruik op zodanige aandelen kan alle aan een 
gewoon aandeel verbonden rechten eerst jegens de 
vennootschap uitoefenen als de omwisseling en, indien van 
toepassing, inschrijving als hiervoor bedoeld heeft 
plaatsgevonden. 

(NLG 0,50) en een persoon met een pandrecht of een recht 
op vruchtgebruik op zodanige aandelen kan alle aan een 
gewoon aandeel verbonden rechten eerst jegens de 
vennootschap uitoefenen als de omwisseling en, indien van 
toepassing, inschrijving als hiervoor bedoeld heeft 
plaatsgevonden. 

Voorgestelde wijzigingen in artikel 48 

Statutenwijziging III 

48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [●] 
tweeduizendzestien (deel II) representeren de door een 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de 
onderhavige statutenwijziging gehouden aandeelbewijzen 
van gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig 
cent (NLG 0,50) een aantal gewone aandelen respectievelijk 
onderaandelen als volgt uit het bepaalde in artikel 47 lid 1, 
waarbij de door het aandeelbewijs gerepresenteerde gewone 
aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 
(NLG 0,50) elk geacht worden gewone aandelen te 
representeren met een nominale waarde van [●] (EUR [●]). 

48.1. Met ingang van de onderhavige statutenwijziging van [●] 
tweeduizendzestien (deel III) representeren de door een 
aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de 
onderhavige statutenwijziging gehouden aandeelbewijzen 
van gewone aandelen met een nominale waarde van vijftig 
cent (NLG 0,50) een aantal gewone aandelen respectievelijk 
onderaandelen als volgt uit het bepaalde in artikel 47 lid 1, 
waarbij de door het aandeelbewijs gerepresenteerde gewone 
aandelen met een nominale waarde van vijftig cent 
(NLG 0,50) elk geacht worden gewone aandelen te 
representeren met een nominale waarde van één eurocent 
(EUR 0,01). 

In dit artikellid wordt tot uitdrukking 
gebracht dat aandeelbewijzen van 
gewone aandelen met een nominale 
waarde van vijftig cent (NLG 0,50) 
een aantal gewone aandelen en, 
indien van toepassing, 
onderaandelen van gewone 
aandelen, met de nieuwe nominale 
waarde vertegenwoordigen. 

SLOTVERKLARINGEN 

Statutenwijziging I 

 Ten slotte verklaart de comparant[e]: 
1. het in de statuten vermelde nominale bedrag van ieder 

geplaatst gewoon aandeel van een eurocent (EUR 0,01), wordt 
door en met het passeren van deze akte verhoogd tot [●] (EUR 
[●]); 

In deze slotverklaring wordt de 
verhoging van de nominale waarde 
van de uitstaande gewone aandelen 
geëffectueerd (zie voor verdere 
details over de verhoging van de 
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2. het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap 
bedraagt ten gevolge van het passeren van deze akte [●] 
(EUR [●]); en 

3. de ten gevolge van de onder 1. genoemde verhoging ontstane 
verplichting tot nadere storting wordt voldaan ten laste van de 
agioreserve van de vennootschap. 

nominale waarde van de gewone 
aandelen de 
aandeelhouderscirculaire). 
 
De stortingsplicht zal worden voldaan 
ten laste van de agioreserve van de 
Vennootschap. 

Statutenwijziging II 

 
 

Ten slotte verklaart de comparant[e] dat het geplaatste en gestorte 
kapitaal van de vennootschap ten gevolge van het passeren van deze 
akte [●] (EUR [●]) bedraagt. 
 

Op grond van de wettelijke 
verplichting daartoe wordt de hoogte 
van het geplaatste en gestorte 
kapitaal van de Vennootschap ten 
gevolge van het passeren van deze 
akte vermeld. 

Statutenwijziging III 

 Ten slotte verklaart de comparant[e]: 
1. het in de statuten vermelde nominale bedrag van ieder 

geplaatst gewoon aandeel van [●] euro (EUR [●]) wordt door en 
met het passeren van deze akte verlaagd tot één eurocent 
(EUR 0,01);  

2. het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap 
bedraagt ten gevolge van het passeren van deze akte [●] euro 
(EUR [●]); 

3. a.  een ten gevolge van de onder 1. bedoelde verlaging 
ontstaan bedrag groot [●] euro (EUR [●]) per geplaatst 
gewoon aandeel zal op een of meer andere door de raad 
van bestuur te bepalen tijdstippen in contanten worden 
terugbetaald aan die personen die op [●], na verwerking 
van alle bij- en afschrijvingen per die datum (het 

In deze slotverklaring wordt de 
verlaging van de nominale waarde 
van de uitstaande gewone aandelen 
geëffectueerd. Een gedeelte van het 
bedrag van de terugbetaling op de 
gewone aandelen van ongeveer EUR 
1 miljard zal onder de voorwaarden 
in deze verklaring genoemd aan de 
houders van de gewone aandelen 
worden betaald, terwijl het 
resterende gedeelte weer aan de 
agioreserve van de Vennootschap 
wordt toegevoegd. 
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"Registratietijdstip") zijn ingeschreven in een door de 
raad van bestuur aangewezen (deel)register als houder 
van gewone aandelen. Als (deel)register voor houders 
van gewone aandelen aan toonder zijn aangewezen de 
administraties per het Registratietijdstip van de bij het 
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer 
B.V. (Euroclear Nederland) aangesloten instellingen in de 
zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van 
gewone aandelen op naam zijn als (deel)registers 
aangewezen het aandeelhoudersregister van de 
vennootschap of de gedeelten daarvan; 

 b.  het resterende ten gevolge van de onder 1. bedoelde 
verlaging ontstane bedrag zal aan de agioreserve van de 
vennootschap worden toegevoegd; 

4. over het onder 3.a., hierboven, bedoelde bedrag zal in de 
periode liggend tussen het passeren van deze akte en het 
tijdstip dan wel de tijdstippen van terugbetaling als bedoeld 
onder 3.a., hierboven, geen rente verschuldigd zijn door de 
vennootschap. 
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