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This company has no establishment in the Netherlands.

Company
Trade name
Company start date
Activities
Employees
Establishment
Establishment number
Trade name
Visiting address
Telephone number
Fax number
Date of incorporation
Activities
Employees
Sole shareholder
Name
Visiting address
Registered in

815104790
Naamloze Vennootschap (comparable with Public Limited Liability Company)
Urenco Finance N.V.
Amsterdam
23-11-2005
22-11-2005
EUR 200.000,00
EUR 45.000,00
EUR 45.000,00
The annual accounts for the financial year 2021 were filed on 10-03-2022.

Urenco Finance N.V.
22-11-2005
SBI-code: 64192 - Stock credit companies
0

000019346913
Urenco Finance N.V.
URENCO Court Sefton Park, Bells Hill, SL2 4JS Stoke Poges, United Kingdom
+31546548200
+31546548201
22-11-2005
SBI-code: 64192 - Stock credit companies
For further information on activities, see Dutch extract.
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Legal entity
RSIN
Legal form
Name given in the articles
Corporate seat
First entry in Business
Register
Date of deed of incorporation
Authorised capital
Issued capital
Paid-up capital
Filing of the annual accounts
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Sole shareholder since

22-11-2005

Board members
Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Powers

Tyler, Gerard Peter
05-01-1963
04-04-2014 (registration date: 07-05-2014)
Director
Solely/independently authorised

Name
Date of birth
Date of entry into office
Powers

ter Haar, Ralf
18-07-1965
01-01-2016 (registration date: 23-02-2016)
Solely/independently authorised

Name
Date of birth
Date of entry into office
Powers

Karaiskos, Michael
07-07-1980
04-03-2021 (registration date: 05-07-2021)
Solely/independently authorised
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AKTE VAN OPRICHTING VAN URENCO FINANCE N. V.

—————
Heden, tweeentwintig november tweeduizend vijf, verschijnt voor mij, mr. —
————Dirk-Jan Jeroen Smit, als plaatsvervanger van mr. Steven Pemck, notaris te —
Am sterdam:
—————
de heer mr. Johannes Wiek van der Linden, met als kantooradres 1077 AR —
Amsterdam, Apollolaan 151, geboren te Schoonrewoerd op achtentwintig januari ——
—————————
negentienhonderd
zesenzeventig, te dezen handelend als schriftelijk —
g evolmachtigde van:—————
Urenco Limited, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, —
—
—————
kantoorhoudende te 18 Oxford Road, Marlow, Bucka, SL7 2NL, Verenigd
Koninkrijk (de Oprichter).
——De comparant heeft verklaard dat de Oprichter een besloten vennootschap met —
————beperkte aansprakelijkheid wenst op te richten, die wordt geregeerd door de —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——v olgende.

----

--

---
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STATUTENHOOFDSTUK I.—
Begripsbepalingen.
A rtikel I.—

—

ln de statuten wordt verstaan onder:—————————a.
Algemene Vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door —
aandeelhouders——————
b.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: de bijeenkomst van —

aandeelhoudersc.
Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in——
artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie —
waarin zodanige accountants samenwerken.
d.
Uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, —
——
dst het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de —
————————————————
wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; —
e.
Jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; —f.
Jaarvergadering: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bestemd ———————————tot de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening; en —
———————Directie: het orgaan van de vennootschap bedoeld in artikel 13.—
g.
H OOFDSTUK II.
N aam. Zetel. Doel. —
A rtikel 2. Naam en zetel. 1.
De vennootschap draagt de naam:Urenco Finance N. V. 2.
Zij heeft haar zetel te Amsterdam. De vennootschap kan branches vestigen ———————————————————————————————————in andere plaatsen. —
A rtikel 3. Doel. —
De vennootschap heeft ten doel:a.
het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en —het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen en het zijn en ——
h andelen als een houdstermaatschappii p JW
———————————
b.
het financieren van vennootschappen en ondememingen; —
————————
c.
het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan —
———
ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een —
————————————
groep is verbonden en aan derden; —
——
d.
het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het —
uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede ——————————het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; —
——
het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het —
e.
bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen—

--
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en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden ——
en ten behoeve van derden
f.
het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen ——
———————————————————
en van vermogenswaarden
in het algemeen —
—het verhandelen van en beleggen in valuta, effecten en vermogenswaarden
g.
in het algemeen;
h.
het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, ——
knowhow andere industriele eigendomsrechten;
————
i.
het verrichten van alle soorten industriele, financiele en commerciele —
activiteiten 7
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, —
alles in de ruimste zin van het woord.
HOOFDSTUK III.Kapitaal eu aandelen. Register. -

Artikel 4. Maatschappelijk

1.

Het maatschappelijk

kapitaal. kapitaal bedraagt tweehonderd

duizend euro

———————

(6 200.000).

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in twee duizend (2.000) aandelen —————
op naam met een nominale waarde van eenhonderd euro (b 100) elk, —
genummerd van I tot en met 2.000.
—3.
Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. —
Artikel 5. Register van aandeelhouders. ————
1.
De Directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle —
——houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de —
—
—
—
—
——datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de
erkenning ofbetekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeelg estorte bedrag.
——
2.
In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen —
—
—
——
die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met
vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede ——
d e datum van erkenning of betekening.
——3.
Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is- —
——————verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. —
—
—————
4.
In het register wordt tevens aangetekend elk verleend ontslag van —
——-—————
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen op aandelen. —
——————
5.
Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en —
—————aantekeningen in het register worden getekend door een directeur. —
—
—
—
—
—————
6.
De Directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een
vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register —————————————————
met betrekking tot zijn recht op een aandeel. —

2.

—--
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7.

De Directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage vande aandeelhouders. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte ——

———aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
———
gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt
HOOFDSTUK IV.Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariele akte. —l.
Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene —
—
—
—Vergadering geschieden of van een ander vennootschapsorgaan
hiertoe
ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aangewezen voor een ——vastgestelde periode van maximaal vijf jaren, welke aanwijzing niet mag —
——————worden ingetrokken tenzij anderszins is bepaald in het besluit tot —
aanwijzing. Een dergelijke aanwijzing mag worden verlengd telkens voor ——
een periode van maximaal vijf jaren en mag niet worden ingetrokken tenzij—
anderszins is bepaald in het besluit tot aanwijzing. 2.
Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten —overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte ——————————————————————————
waarbij de betrokkenen partij zijn. —
Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht. —
l.
Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere —
voorwaarden van uitgifte bepaald. —
2.
Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht omuit te geven aandelen te verkrijgen naar evenredigheid van het gezamenlijk —————bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen als —
———————uiteengezet in artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek. Iedere —
——aandeelhouder heeft tevens een voorkeursrecht voor het verkrijgen van —
————————aandelen die worden uitgegeven tegen storting in natura. Een —
aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht voor het verkrijgen van aandelen —————————
die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap. —
3.
Het voorkeursrecht kan voor iedere uitgiAe worden beperkt of uitgesloten ——
door een besluit van de Algemene Vergadering of door een besluit van een —vennootschapsorgaan
aangewezen ingevolge artikel 6 lid I, als dit orgaan ——
———
door een besluit van de Algemene Vergadering was aangewezen en de —
bevoegdheid heeft verkregen voor een vastgestelde periode van maximaal-vijf jaren om een dergelijk voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten. Een———besluit tot beperking of uitsluiting van een voorkeursrecht vereist een —
tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de—
——helA van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. —
—4.
Binnen acht dagen nadat het besluit tot uitgifte van aandelen is genomen, —
———deponeert de Directie de volledige tekst van het besluit tot uitgiAe ten —

—--
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5.

6.

——————
kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en —
Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven.
——
Binnen acht dagen na de uitgifte van aandelen, deponeert de Directie de —
—————————
volledige tekst van het besluit tot uitgifte ten kantore van het —
————
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
———vennootschap is ingeschreven.
—————
Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de —
———
aandeelhouders een voorkeursrecht tot het verkrijgen van aandelen; de —
leden
vorige
zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben—
——————
geen voorkeursrecht voor de verkrijging van aandelen die worden —
———uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het —
nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen. -

1.

2.

3.

Artikel

1.
2.

———Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag ——
—worden gestort. Benadrukt dient te worden dat een deel van het nominale —
bedrag tot een maximum van driekwart, niet behoeft niet tot worden gestort—
voordat de vennootschap tot volstorting verzoekt.
—Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere —
—
—
—
—
—
—
——
inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts
——————————————geschieden met toestemming van de vennootschap. —
——
De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door —
anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen ———verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere —
—wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen —
—————
verbinden. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van —
aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienstvan de vennootschap of van een groepsmaatschappij
als bedoeld in artikel ——
2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

9. Eigen

aandelen. -

De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. —
—————
De vennootschap kan volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of—
—
———certificaten daarvan onder bezwarende titel doen verkrijgen, indien: —
——
a.
het Uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is —
aan de verkrijgingsprijs 3 enhet nominale bedrag van de te verkrijgen en van de aandelen in haar—
—kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap zelf houdt of —
———
die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer —
————bedraagt dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal. —
————
Voor de geldigheid van de verkrijging als bedoeld in het vorige lid is —
bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde ——balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal —

b.

3.
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—van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die —
zij en haar dochtermaatschappijen
na de balansdatum verschuldigd werden. —
———————
ls een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de —
jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig het in lid—
2 bepaalde niet toegestaan.
——4.
De Algemene Vergadering moet de Directie hebben gemachtigd om de —
anders
verkrijging
dan om niet als bedoeld in lid 2 te bewerkstelligen. De ——
—————
machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De Algemene —
———Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen —
————
worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke —
enzen de prijs moet liggen.
5.
De machtiging is niet vereist, voor zover de vennootschap eigen aandelen ——
verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan ————
werknemers in dienst van de vennootschap of een groepsmaatschappij. —
——
Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs. —
———6.
Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of —
———certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene —
Vergadering, voor zover de Algemene Vergadering geen ander orgaan van —————de vennootschap heeft aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding —
—worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. De vervreemding —
———————————
van de aandelen zal geschieden met inachtneming van de —
b lokkeringsregeling.
——————7.
Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een —
dochtermaatschappij
daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem ——
———
worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de —
c ertificaten houdt.
Artikel 10. Kapitaalvermindering. ——1.
De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het daaromtrent —
bepaalde in de wet, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal ——
————door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij —
—————————————————————————statutenwijziging te verminderen. —
2.
De oproeping tot een Algemene Vergadering waarin een in dit artikel — ———————————
genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de —
—
—
—
—
—
—
—
——————————
kapitaalvermindering
en de wijze van uitvoering.

--

H OOFDSTUK V. L evering van aandelen. Beperkte rechten. —
Uitgifte van certificaten. ——
Artikel 11.Levering van geregistreerde aandelen. Aandeelhoudersrechten. —
Vruchtgebruik. Pandrecht. —
1.
Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt ——
————
recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in —
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Nederland
z ijn-

gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen

partij

——-

——Behoudens in het geval dat de vennootschap zelfbij de rechtshandeling —
————partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden —
uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de--—————
akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent —
—
—
—
—
—
—
—b epaalde.
—Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan —
—
—
—
—
—het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden
t oegekend.
——————De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van —
certificaten van haar aandelen.

-------------

H OOFDSTUK VI.—
———————Blokkerlngsregeling. Beperkingen betreffende de overdracht van- —
geregistreerde aandelen.
Artikel 12. —Een overdracht van aandelen in de vennootschap kan alleen plaatsvinden —

—————————
met inachtneming van de leden 2 tot en met 8 van dit artikel. —
Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring —van de Algemene Vergadering vereist. Indien de Algemene Vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet———————————de overdracht binnen drie maanden daarna plaatsvinden. —
De gevraagde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien bedoelde ——
——goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de —
—weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die —
bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking ——
—————had, tegen contante betaling te kopen, waarvan de koopprijs wordt —
vastgesteld in overeenstemming met lid 5 van dit artikel. De vennootschap —zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming—————van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen. De —
—gevraagde goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend indien de —
—————
Algemene Vergadering niet binnen zes weken na ontvangst van het —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
————verzoek op dit verzoek een besluit heeft genomen.
Tenzij tussen de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent————de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de —
———koopprijs van de aandelen, waarnaar in lid 4 wordt verwezen, worden —
—
—
—
———vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, bij overeenkomst
aangewezen door de verzoeken en de gegadigde.
———
Indien de verzoeker en de gegadigde niet tot overeenstemming kunnen —
komen ten aanzien van de te benoemen onafhankelijke deskundige, wordt ——
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7.

——-deze benoemd door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven.
De verzoeker blij A bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen——een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen —
waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegenw elke prijs.

HOOFDSTUK VII. -

Bestuur. Artikel 13. Directie. -

—————
Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een Directie —
bestaande uit een of meer directeuren.
——————
2.
De directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering. —
Artikel 14. Schorsing en ontslag. —l.
Iedere directeur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden —
geschorst en ontslagen. -

l.

2.

Een schorsing kan enkele malen worden verlengd, maar mag in totaal niet ——
——langer duren dan drie maanden. Indien na die periode geen beslissing is —
—
—
—
—genomen terzake van de beeindiging van de schorsing, of het ontslag,
e'indigt de schorsing. -

Artikel 15. Bezoldiging—
De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden

van iedere directeur worden---———————vastgesteld door de Algemene Vergadering, binnen de grenzen van het —
—————
bezoldigingsbeleid zoals dit is vastgesteld door de Algemene Vergadering. —

—————————————
Artikel 16. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. —
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Directie belast met hetbesturen van de vennootschap. 2.

3.
4.

5.

6.

AH33078
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——
De Directie kan een reglement vaststellen waarbij nadere regels worden —
gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft —-

———————————————————
goedkeuring van de Algemene Vergadering. —
Besluiten van de Directie worden genomen met een volstrekte meerderheidvan stemmen.
———De Directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere- —
directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de ————————————————————
goedkeuring van de Algemene Vergadering. —
——
Een directeur kan zich door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht —
doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke —via gangbare communicatiekanalen
overgebrachte en op schrift ontvangen ————volmacht. Een directeur kan voor niet meer dan een mededirecteur als —
g evolmachtigde optreden.
Besluiten van de Directie kunnen in plaats van in een vergadering ook bij ——
geschrift worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie —-

0
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——zijnde directeuren. Het bepaalde in het vorige lid, tweede volzin, is van —
overeenkomstige toepassing. Artikel 17. Vertegenwoordiging. —————
1.
De Directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De —
—bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur. —
——————————2.
De Directie kan functionarissen met algemene ofbeperkte —
vertegenwoordigingsbevoegdheid
aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt———————de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn —
————bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de Directie bepaald. —
————3.
In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een —
——directeur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de —
——Directie dat daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering. De —
—
—
——
Algemene Vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen
—————————————————————————————d aartoe aan te wijzen. ———
——————————————
Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de directie.
—1.
De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie aan haar —
——
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven
———————
te worden en schriftelijk aan de Directie te worden meegedeeld. —
—————
2.
Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de —
——vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de Directie of de directeuren niet —
a an.
Artikel 19. Ontstentenis of belet. —
In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is —de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval —-—van ontstentenis of belet van de enige directeur of alle directeuren, is de persoon —
——die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen tijdelijk met het —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——b estuur van de vennootschap belast.
H OOFIJSTIJK VIII. -

--

Jaarrekenlng.

Winst.

—

Artikel 20. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. —
Ter inzage legging. Accountant. ——————1.
Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
————
2.
Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens —
—————verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de —
Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de—
D'irectie een Jaarrekening op.
—3.
De Directie legt de Jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor —
———
de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen —
—
—
—
——deze termijn legt de Directie ook het jaarverslag ter inzage voor deaan deelhouders.
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4.

5.

——————
opgave —

De Jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
van reden melding gemaakt.
——De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een —
————
Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. —

—————————————Artikel 21. Vaststelling Jaarrekening. Openbaarmaking. —
1.
De vennootschap draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag ende overige op grond van de wet toe te voegen stukken vanaf de dag waarop-

———————
de Algemene Vergadering is bijeengeroepen ten kantore van de —
—————
vennootschap worden gehouden. Aandeelhouders kunnen aldaar de —
——— ————— ———
stukken inzien en kosteloos een kopie verkrijgen. —
—————————————De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. —
—De bepalingen in de statuten betreffende het jaarverslag en de informatie —
die moet worden toegevoegd op basis van de wet behoeven niet te worden —toegepast indien artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing ——
is. De bepalingen in de statuten betreffende het jaarverslag behoeven niet teworden toegepast indien artikel 2:396 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek vantoepassing is. -

--

2.
3.

---

—————————————————————————————————————
A rtlkel 22. Winst. ——
1.
De in een boekjaar behaalde winst staat ter beschikking van de Algemene ——
V ergadering.
—2.
Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag —
van het Uitkeerbare deel van het eigen vermogen. ——
3.
Winstuitkering geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit —
blijkt dat zij geoorloofd is.
4.
De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkeringen uit de reserves of ——
de winst van het lopende jaar, mits het totale bedrag van de uitkeringen het —Uitkeerbare deel van het vermogen niet te boven gaat, wat dient te blijken ——
—uit een tussentijdse vermogensopstelling
als bedoeld in artikel 2:105 van —
het Burgerlijk Wetboek.
5.
De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande ——
————in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve. —
—————6.
De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een —
tijdsverloop van vij fjaren.

HOOPDSTUK IX.—

Algemene Vergaderingen van aandeelhouders. ———————Artikel 23. Jaarvergadering en andere vergaderingen. Oproeping. —
—————1.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de —
Jaarvergadering gehouden. —
2.
De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: ——
————————————————————————————
a.
het jaarverslag —- - —
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b

vaststelling van de Jaarrekening;vaststelling van de winstbestemming;——d
het verlenen van decharge aan de Directeuren voor het door hun —
————
gevoerde beleid gedurende het desbetreffende boekjaar en de —
Commissarissen voor hun toezicht daarop;e.
het vervullen van vacatures; en—
———————f,
andere voorstellen door de Directie aan de orde gesteld. —
—3.
Aandeelhouders vertegenwoordigende
ten minste een/honderdste van het —
—
—
——
geplaatste kapitaal, mogen de vennootschap schriftelijk verzoeken een
———————
agendapunt op te voeren, tenzij een zwaarwichtig belang van de —
—
—
——————vennootschap zich daartegen verzet. Het verzoek moet door de
vennootschap zijn ontvangen niet later dan op de zestigste dag voor die vand e vergadering. —
———
Artikel 24. Andere Algemene Vergaderingen van aandeelhouders —
—I.
Andere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—zo dikwijls de Directie zulks nodig acht.
————2.
Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigend
ten minste een tiende —
——gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben het recht aan de Directie te —
—
—verzoeken een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te beleggen —
———
met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de Directie niet —
binnen vier weken tot oproeping is overgegaan zodanig dat de vergadering —binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers—
zelf tot bijeenroeping bevoegd. A rtikel 25. Oproeping. Agenda. —
1.
De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden door de Directieb"ijeengeroepen.
2.
De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de —-——————————————————————————————————————
v ergadering. —
——————
3.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. —
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden ———
aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. —
4.
De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 33 van de statuten. ——
Artikel 26. Plaats van de vergaderingen.
———————
De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden in —
—————————
Amsterdam, Almelo of in Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol). —
—————————Artikel 27. Het gehele geplaatste kapitaal ls vertegenwoordigd. —
—in
een
Zolang
Algemene Vergadering van Aandeelhouders het gehele geplaatste —
kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle ———
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de —
door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden vanvergaderingen niet in acht genomen.

c

----
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Artikel 28. Voorzitterschap. De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik ——
wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur o f bij gebreke daarvan ——————————————
door de in leeAijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. —
Artikel 29. Notulen. Aantekeningen. -

1.

2.
3.

—Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering van Aandeelhouders —
worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt ——
aangewezen. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter ——————————en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend. —
—De voorzitter of degene die de vergadering heelt belegd, kan bepalen dat —
——
van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt —
opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend. ————De Directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de —
Directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de ———
voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo —
—
—
—
—
—
—
—spoedig mogelijk na de vergadering aan de Directie verstrekt. De
——
aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de —
—
—
—aandeelhouders. Aan ieder van deze wordt desgevraagd een afschrift of
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. ——

—————————————————————————
Artikel 30. Vergaderrechten. Toegang. —
l.
Iedere aandeelhouder en iedere Certificaathouder is bevoegd de Algemene —Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren ———en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. —
2.
Ieder aandeel geeA recht op een stem. —
——
3.
Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst —
4.
5.

6.
Artikel

I.
2.

asos07s

tekenen.
De vergaderrechten volgens lid I kunnen worden uitgeoefend op basis van —een schriftelijk volmacht. ————De directeuren hebben als zodanig in de Algemene Vergadering van —
Aandeelhouders een raadgevende stem.
————
Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde —
—
—
—
—
———personen beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.

31. Stemmingen. —
Voor zover de wet of de

—statuten geen grotere meerderheid voorschrijven —
—
—
—
—
—
—worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid —heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Indien de stemmen in ——
—die tweede stemming gelijk zijn bij een verkiezing tussen twee personen, —
beslist het lot.
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——
Indien in een stemming anders dan over personen de stemmen staken, is —
het voorstel verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling. Indien het betreft een verkiezing ——
———
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de —
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt —bij gesloten, ongetekende stembriefjes. ——Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht. —
—Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—stemgerechtigden zich daartegen verzet.
———Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de —
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van——een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk —
—vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat —
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats—
wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de ———
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriAelijk geschiedde, een —
—
—
—
—stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
———————vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —

3.
4.

5.
6.
7.

Artikel 32. Besluitvorming buiten vergadering. —
A antekeningen. ——
1.
Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in Algemene —
Vergaderingen van Aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits-

—----

——————
met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders, —
————————————vertegenwoordigende
het volledige geplaatste kapitaal. —
—Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het vorige lid is het —
bepaalde in artikel 30 lid 5 van overeenkomstige toepassing, zoals bedoeld —-

2.

I n lid

l.

——
de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 ——
————
genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de —
———
Directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de —

3.

De Directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van

vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt—
——
desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt —
tegen ten hoogste' de kostprijs.

———————————————————————H OOFDSTUK X.——
Artikel 33. Oproepingen en kennisgevingen. —
—Alle oproepingen voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en alle —
——
kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de —
adressen volgens het register van aandeelhouders—
—- ———————————————————————
H OOFDSTUKXI —
en
Statutenwijziging
ontbinding. Vereffening. -

a¹
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Artikel 34. Statutenwijziging

en ontbinding. Wanneer aan de Algemene Vergadering door de Directie een voorstel tot —
——————
statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks—
steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden—
————vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een —
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is —
—————————
opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor —
aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Een dergelijk afschrifl zal ook —
——————————
beschikbaar zijn bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. —

Artikel 35. Vereffening. 1.
In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de —
———
Algemene Vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de-

2.

3.

zaken van de vennootschap.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover—
mogelijk van kracht.
———————Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt —
—
—————overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het —
—
—
—
—
—
—
————————————————
gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

Slotbepaling. Artikel 36.Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december twee —
——
'
d uizend vij f.
Deze slotbepaling verliest haar werking en komt te vervallen na afloop van het —
———————————————————————————————————————————
e erste boekjaar. —
Tenslotte heeft de comparant verklaard:a.
——————het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt —
vijfenveertig duizend euro (E 45.000); in het kapitaal van de vennootschap —neemt de Oprichter deel voor vierhonderdvijftig (450) aandelen, —
———————

b.

C.
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genummerd 1 tot en met 450;de Oprichter is met en namens de vennootschap overeengekomen, dat zij —
—haar aandelen in geld volstort; aan hetgeen omtrent zodanige volstorting in —artikel 2:103a, lid 1 Burgerlijk Wetboek is bepaald, is voldaan; voor zover ———volstorting heeft plaatsgevonden overeenkomstig lid 1, onder b van dat —
—
—
—
—
——————————
wetsartikel, aanvaardt de vennootschap de stortingen;
———————————————
voor de eerste maal worden tot directeur benoemd: —
——de heer John Derek Napper, geboren te Glasgow, Schotland, op —
(i)
—
—
—
—
—
——
veertien april negentienhonderdachtenveertig,
wonende te
————
Woodview, Hooly Close, Eversvey, Hampshire, RG 27 OPH, —
V erenigd Koninkrijk'
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The attached document is an unofficial English translation ofthe complete text of
the articles of association of;
Urenco Finance N.V., having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, as
they read after execution of the notarial deed of tncoiporation, before a deputy of
Steven Perrick, civil law notary, officiating in Amsterdam, on 22 November 2005.
Amsterdam, 23 November 2005

Johannes Wick van der Linden,
deputy civil law notary,
deputising for Steven Perrick,
civil law notary, officiating
in Amsterdam
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Unofficial translation of the articles of association of: Urenco Finaiuce N.V. as they
read after the execution oftiiedeed of incorporation before a deputy of Steven
Penick, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, on 22 November 2005.
ARTICLES OF ASSOCIATION:
CHAPTER I.
Definitions.
Article 1,
In these articles of association the following expressions shall have the following
meanings:
aGeneral Meeting', the body of the companyformedby shareholders;
b.
General Meeting of Shareholders: the meeting of shareholders;
c.
Accountant: a "register-accountant" or other accountant referred to in article
2:393, ofthe Dutch Civil Code, as well as an organisation within which such
accountants practice;
d.
Distributable part ofthe net assets: that part of the company's net assets
which exceeds the aggregate ofthe issued capital and the reserves which
must be maintained by virtue ofthe law;
e.
Annual Accounts: the balance sheet and the profit and loss account with the
explanatory notes;
f.
Annual Meeting: the General Meeting of Shareholders held for the puipose
of discussion and adoption of the Annual Accounts; and
g.
Management Board: the body of the company mentioned in article 13.
CHAPTER H.
Name. Seat Objects.
Article 2. Name and seat.
1.
The name of the company is: Urenco Finance N.V.
2.
The official seat ofthe coinpany is in Amsterdam.
It may establish branches in other places.
Article 3. Objects.
The objects ofthe company are:
a.
to incoiporate, to participate in any way whatsoevea, to manage, to supftvise,
to operate and to promote enterprises, businesses and companies;
b.
tofinancebusinesses and companies;
c.
to supply advice and to render servicestoenterprises and companies with
which the company forms a gjoup and to third parties;
d.
to borrow, to lend and to raisefiinds,includingtfieissue of bonds,
promissory notes or other securities or evidence of indebtedness as well as to
enter into agreement in connection with the aforementioned;
1

e.

to render guarantees, to bind the company and to pledge its assets for
obligations of the companies and enterprises with which it forms a group and
on behalf of third parties;
f.
to obtain, alienate, manage and exploit registered property and items of
property in general;
g.
to trade and invest in currencies, securities and items of property in general;
h.
to develop and trade patent, trade marks, licenses, know-how and other
industrial property rights;
i.
to perfonn any and all activity of industrial,financialor commercial nature,
as well as everything pertaining the foregoing, relating thereto or conductive thereto,
all in the widest sense ofthe word.
CHAPTER III,
Capital and shares. Register*
Article 4. Authorised capital.
1.
The authorised capital amounts to two hundred thousand euro (€ 200,000).
2.
The authorised capital is divided into two thousand (2,000) shares with a
nominal value of one hundred euro (6100) each, numbered 1 up to and
iucluding.2,000.
3.
All shares are to be registered shares. No share certificates shall be issued.
Artide 5. Register of shareholders.
1.
The Management Board shall keep a register tn which the names and
addresses of all holders ofregistered shares are recorded, showing the date
on which theyacquired the shares, the date' of the acknowledgement or
notification as well as the amount paid on each share.
2.
The names and addresses of those with a right of usufruct ('life interest') or a
pledge on the shares shall also be entered in the register, stating the date on
which they acquired the right and the date of acknowledgement or
notification.
3.
Each shareholder, each beneficiary of a lifts interest and each pledgee is
required to give written notice of Ms address to the company,
4.
There shall also be recorded in the register everyreleaseftomliability,
which has been granted inrespectof payments, which have not yet been
made on shares.
5.
The register shall be kept accurate and up to date. AH entries and notes in die
register shall be signed by a member ofthe Management Board.
6.
On application by a shareholder, a beneficiary of a lift interest or a pledgee,
the Management Board shall furnish an extractfromthe register,freeof
charge, insofar as it relates to hisrightsin a share.
7.
The Management Board shall make the register available at the company's
office for inspection by the shareholders. The details of the register with
respect to shares not fully paid up shall be available for inspection by any

person; copies of or extracts from these details shall be provided at a charge
not exceeding the costs.
CHAPTER IV.
Issuance cff shares. Own shares.
Article 6. Issuance of shares. Body competent to issue shares. Notarial deed.
1.
The issuance of shares may only be effected pursuant to a resolution of the
General Meeting or of another corporate body designated in this respect by
resolution ofthe General Meeting for afixedperiod, not exceeding five
years which designation may not be withdrawn unless otherwise provided in
such resolution to designate.
Such designation may be renewed, eachtimefor a period not exceeding five
years^and may not be withdrawn, unless otherwise provided for in the
resolution to designate.
2.
The issuance of a share shall furthermore require a deed drawn up for that
purpose in the presence of a civil law notary registered in the Netherlands to
which those involved are party.
Article 7. Conditions of issuance. Rights of pre-emption.
1.
A resolution for the issuance of shares shall stipulate the price and further
conditions of issuance.
2.
Upon issuance of shares, each shareholder shall have arightof pre-emption
in proportion to the aggregate nominal amount of his shares, in accordance
with and subject to the limitations set out in article 2:96a of the Dutch Civil
Code.
Each shareholder shall also have a pre-emptionrightin respect of shares
issued for a non-cash contribution. A shareholder shall have no pre-emption
right in respect of shares issued to employees of die Company,
3.
Prior, to each issuance, therightof pre-emption may be limited or excluded
by a resolution of the General Meeting or by a resolution of the coiporate
body designated pursuant to article 6, paragraph 1, jf, by a resolution ofthe
General Meetingfiiesaid coiporate body was designated and authorised for a
fixed period, not exceedingfiveyears, to limit or to exclude such preemption right. A resolution to limit or exclude a pre-emption right requires at
least two-thirds of the votes cast if less than half of the issued capital is
represented at the meeting.
4.
Within eight days after the resolution to issue shares has been adopted, the
Management Board shall deposit the full text thereof at the trade register of
the Chamber of Commerce and Industries in which territory the company is
registered.
5.
Within eight days after each issue of shares, the Management Board shall
report the same to the traderegisterofthe Chamber of Commerce and
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Industries, in which territory the company is registered, stating the number of
the issued shares.
6.
Shareholders shall have arightof preemption ifrightsto subscribe for
shares are granted by the company, the preceding paragraphs shall apply
mutatis mutandis. Shareholders shall have no pre-emptionrightiu respect of
shares issued to a person who exercises a previously acquiredrightto
subscribe for shares.
Article 8. Payment for shares. Financial assistance.
1.
The entire nominal amount must be paid up on the issuance of eaeh share. It
maybe stipulated that a part of the nominal amount not exceeding three
quarters thereof shall first have to be paid in after the company shall have so
requested it
2.
Payment for shares must bs made in cash in so far as no otherformof
payment has been agreed. Payment in foreign currency can only take place
with the approval of the company.
3.
The company may not grant loans, provide collateral, guarantee Ihe price,
otherwise act as surety or bind itself jointly and severally with or for third
parties., for the purpose of the subscription or the acquisition by third parties
of shares in its own capital or of depository receipts issued therefore. This
prohibition shall not apply if shares are subscribed or acquired by or for
employees of the company or of a group company as defined in article 2:24b
ofthe Dutch Civil Code.
Article 9. Own shares.
1.
When issuing shares, the company shall not be entitled to subscribe for its
own shares.
2.
The company may acquire fully paid in shares in its own capital or
depositoryreceiptsthereof, provided either no valuable consideration is
given or provided that:
a.
the Distributable part of the net assets is at least equal to the purchase
price; and
b.
the nominal amount of the shares or depository receipts thereoftobe
acquired, and of the shares or depository receipts thereof already held
by the company and its subsidiaries, does not exceed one-tenth of the
issued capital.
3.
For the validity of the acquisition, the amount of equity appearingfromthe
last adopted balance sheet reduced by the acquisition price for shares in the
capital ofthe company or depositoryreceiptsthereof and distributions out of
profits or reservestoothers, which have become due by the company and its
subsidiaries after the balance sheet date, shall be decisive. An acquisition in
accordance with paragraph 2 ahall not be permitted, if more than six months
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have elapsed after the end of a financial year without the annual accounts
being adopted.
4.
The General Meeting must have authonsed the Management Board to make
an acquisition other than for no value as mentioned in paragraph 2 of this
article. Such authorisation shall be valid for a period not exceeding eighteen
months. The. General Meeting must specify in the authorisation the number
of shares, which may be acquired, the manners in which they may be
acquired and the limits within which the price must be set.
5.
No authorisation shall be required, if the company acquires its own shatfes
for the puipose of transfening die same to employees of the company or a
group company under a scheme applicable to such employees. Such own
shares must be listed on an exchange.
6.
The disposal of shares or depository receipts thereof held by the company
shall be effected pursuant to a resolution of the General Meeting, insofar as
the General Meeting has not designated another body of the company in this
respect. Such resolution shall also stipulate the conditions ofthe disposal.
The disposal of shares held by the company shall be effected with due
observance of the provisions of the blocking clause,
7.
No voting rights may be exercised in the General Meeting for any share held
by the company or any of its subsidiaries, nor in respect of any share of
which the company or any of its subsidiaries holds depository receipts.
Artide 10. Reduction of capital.
1.
The General Meeting can resolve toreducethe issued share capital, in
accordance with therelevantprovisions of the law, either by cancelling
shares held by the company or by reducing the par value of shares in its own
capital by an amendment to the articles of association.
2.
The notice of the General Meeting at which any resolution referred to in this
article shall be proposed, shall mention the purpose of the capital reduction
and the manner in which it is to be achieved!.
CHAPTER V .
Transfer of shares. Limited rights. Issuance of depository receipts.
Article 11. Transfer of registered shares. Shareholders' rights. Life interest
{Vruchtgebmik). Pledging (JPandrecHi).
1.
The transfer ofa registered share or the transfer of a right in rem thereon
shall require a deed drawn up for that purpose in the presence of a civil law
notary officiating in the Netherlands to which those involved are party.
2.
Unless the company itself is party to the legal act, therightsattached to the
share can only be exercised after the company has acknowledged said legal
act or said deed has been served on it in accordance with the relevant
provisions of the law.
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3.

On tbe creation of a life interest or a pledge inrespectof a share, the voting
rights shall not accrue to the beneficiary of the life interest or to the pledgee.
4.
The coinpany shall not lend its cooperationtothe issuance of depository
receipts for its shares.
CHAPTER VL
Blacking clause. Restrictions on the transfer of registered shares.
Article 12.
1.
A transfer of shares in the company may only be effected with due
observance of paragraphs 2 to 8 inclusive of this article.
2.
A shareholder who wishestotransfer one or more shares shallrequirethe
approval of the General Meeting.
3.
The transfer must be effected within three months after the approval has
been granted or is deemed to have heen granted.
4.
The approval shall be deemedtohave been granted if the General Meeting,
simultaneously with the refusal to grant its approval, does not provide the
requesting shareholder with the names of one ormore prospective purchasers
who are prepared to purchase all the shares referred to in the request for
approval, against payment in cash, at the purchase price determined in
accordance with paragraph 5 of this article. The company itself may only be
designated as prospective purchaser with the approval ofthe requesting
shareholder.
The approval shall likewise be deemed granted i f the General Meeting has
not made a decision in .respect oftherequestfor approval within sjx weeks
of its receipt.
5.
The requesting shareholder and the prospective purchaser accepted by him
shall detennine the purchase price referred to in paragraph 4 of this article by
mutual agreement. Failing agreement, the purchase price shall be detennined
by an independent expert,tobe designated by mutual agreement between the
prospective purchaser and the requesting shareholder.
6.
Should the requesting shareholder and the prospective purchaser failtoreach
agreement on the designation ofthe independent expert, such designation
shali be made by the President ofthe Chamber of Commerce and Industries
within the district in which the company is registered.
7.
Once tbe purchase price ofthe shares has been determined by the
independent expert, the requesting shareholder shall be free, for a period of
one month after such determination of the purchase price,todecide whether
he will transfer his shares to the designated prospective purchaser.
CHAPTER VH.
Management.
Artide 13. Management Board.
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1.

The management qf the company shall be constituted by a Management
Board consisting of a number of one or more members, to be detenmined by
the General Meeting.
2.
The General Meeting shall appoint the members of the Management Board.
Article 14. Suspension and dismissal.
1.
A member of the Management Board may at any time be suspended or
dismissed by the General Meeting.
2,
Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer
than three months in the aggregate. If at. the end o fthat period no decision
has been taken on termination ofthe suspension, or on dismissal, the
suspension shall cease.
Article IS. Remuneration.
The General Meeting shall detennine the remuneration and further conditions of
employment for each member ofthe Management Board, withintiieremuneration
policy adopted by the Genetal Meeting,
Article 16. Duties ofthe Management Board. Decision making process.
Allocation, of duties.
1.
Subject to the restrictions imposed by the articles of association, die
Management Board shall be entrusted with the management ofthe company.
2.
The Management Board may lay down rulesregardingits own decision
making process. The rules shall require the approval ofthe General Meeting.
3.
The Management Board shall adoptresolutionswith a simple majority.
4.
The Management Board may determine the duties with which each member
of the Management Board will be charged in particular. The allocation of
duties shallrequirethe approval of the. General Meeting.
5.
A member of die Management Board may be represented by a co-member of
the Management Board authorised in writing. The expression: "m writing"
shall include any message transmitted by current means of communication
and received in writing. A member of the Managing Board may not act as
representative for more than one co-member.
6.
Resolutions of the Management Board may also be adopted in writing
without recoursetoa Management Board meeting, provided they are adopted
by an unanimous vote ofall members of the Management Board. The second
sentence of the preceding paragraph shall apply accordingly.
Article 17. Representation.
1.
The Management Board as well as each member of the Management Board
shall be authorisedtorepresent the company.
2.
The Management Board may appoint staff members with general or limited
power to represent the company (procuraiiehouders). Each of these staff
members shall be able torepresentthe company with due observance of any
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resfrictions imposed on him. The Management Board shall determine their
titles.
3.
In the event of a conflict of interest between the company and a member of
the Management Board, the company shall be represented by such member
ofthe Management Board as the General Meeting shall designate for this
pmpose. The General Meeting shall at all times be competent to designate
one or more other persons for this purpose.
Article 18. Approval of decisions of the Management Board.
1.
The Genetal Meeting is entitled to require resolutions of the Management
Board to be subject to its approval. These resolutions shall be clearly
specified and notified to the Management Board in writing.
2.
The lack of approval referred to in this article does not affect the authority of
the Management Board or its members to represent the company.
Article 19. Absence or prevention.
If a member of the Management Board is absent or preventedfromperforming his
dudes, die remaining members or member of the Management Board shall be
temporarily entrusted with the entire management ofthe company. If all members of
the Management Board, of the sole member of the Management Board, is/are absent
or preventedfroftiperftuming their duties, the management ofthe company shall be
temporarily entrusted to the person designated for this purpose by the General
Meeting.
CHAPTER VIII.
Annual Accounts, Profits.
Article 20. Financial year. Drawing up ofthe Annual Accounts. Deposition for
inspection. Accountant.
1.
Thefinancialyear of the company shall be the calendar year.
2.
Annually, not later thanfivemonths after tbe end of thefinancialyear,
unless by reason of special circumstances this term is extended by the;
General Meeting by not mots than six months, the Management Board shall
draw up Annual Accounts.
3.
The Management Board shall deposit the Annual Accounts for inspection by
the shareholders at the office ofthe company within the period referred to in
paragraph 2. Within this period the Management Board shall also deposit the
annual report for inspection by the shareholders.
4.
Tbe Aimual Accounts shall be signtid by all the members of the Management
Board; if the signature of one or more of them is lacking, this shall be stated
andreasonstherefore shall be given.
5.
The company may, and if the law sorequiresshall, appoint an Accountant to
audit the Annual Accounts.
Article 21. Adoption.
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1.

The company shall ensure that the Annual Accounts, the annual report anfl
the infonnation to be added by virtue of the law are held at its office as from
the day on which the Aimual Meeting is convened. Shareholders may inspect
the documents at that place and obtain a copy thereof, free of charge.
2.
The General Meeting shall adopt the Annual Accounts.
3.
The provisions of these articles of association regarding die annual report
and the infonnation to be added by virtue of the law shall not apply if article
2:403 of the Civil Code applies to the company. The provisions of these
articles of association regarding the annual report shall not apply either if
article 2:396 paragraph 6,firstsentence of the Civil Code is applicable.
Article 22. Profit*,
k
The allocation of profits eamed in afinancialyear shall be determined by the
General Meeting.
2.
Distributions can only take place up to the amount ofthe Distributable part
ofthe net assets,
3.
Distribution of profits shall take place after the adoption of the Annual
Accountsfromwhich it appears it is approved.
4.
The General Meeting may resolve to pay distributionsfromthe reserves or
on accoimt of the profits of the currentfinancialyeaf, piovided that the
aggregate amountof such distributions wiil not exceed the amount of the
Distributable part of the net assets, which has to be evidenced by an interim
balance sheet within the meaning of and in accordance with article 2:105 of
the Dutch Civil Code.
5.
The General Meeting may, subject to due observance of paragraph 2, resolve
to make paymentstothe charge of any reserve which need not to be
maintained by virtue of the law.
6.
A claim. of a shareholder for payment df a dividend shall be barred after five
years have elapsed.
CHAPTER IX.
General meetings of shareholders.
Article 23. Annual Meeting.
1.
The Annual Meeting shall be held annually, and no later than six months
after the end of the financial year.
2.
The agenda for that meeting shall contain inter alia the following points for
discussion:
a.
fhe annual report;
b.
adoption of the Annua] Accounts;
c.
appropriation of accrued profits;
d.
granting of discharge to members of the Management Board for their
management during the financial year concemed;
e. filling of any vacancies;
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f.
other proposals brought up for discussion by the Management Board
Shareholders representing at least one hundredth of the issued share capital
may request the company in writing to put an item on the agenda, unless this
would violate an important interest of the company. The request must have
been received by the company not later than on the sixtieth day prior to that
of the meeting.
Article 24. Other meetings.
1.
Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the
Management Board deems such necessaiy.
2.
Shareholders, representing in the aggregate at least one tenth of the. issued
capital, may request the Management Board to convene a General Meeting
of Sbareholdets, stating the subjects to be discussed. If the Management
Board has not convened a meeting within four weeks in such a manner that
the meeting can be held within six weeks after fhe request, the persons who
made the request shall be authorised to convene a meeting themselves.
Article 25. Convocation. Agenda.
1.
General Meetings of Shareholders shall be convened by the Management
Board.
2.
The convocation shall take place no later.than on the fifteenth day prior to
the date of the meeting.
3.
The notice of convocation shaJI specify the subjects to be discussed. Subjects
which were not specified in the notice of convocation may be announced at a
later date, provided with due observance ofthe provisions of this article.
4.
The convocation ofthe General Meeting shall take place in accordance with
article 33 of these articles of association.
Artide 26. Place of meetings.
The General Meetings of Shareholders shall be held in Amsterdam, Almelo or in
Haariemmenneer (Schiphol Airport).
Article 27. Waiver of formalities.
As long as the entire issued capital is represented at a General Meeting of
Shareholders valid resolutions can be adopted on all subjects brought up for
discussion, even if the formalities prescribed by law or by the articles of association
for the convocation and holding of meetings have not been complied with, provided
suchresolutionsare adopted unanimously.
Article 28. Chairman.
The General Meetings of Shareholders shall itself choose a chairman. Until that
moment a member of the Management Board shall act as chairman and in the
absence of such a member the eldest person present at the meeting shall act as
chairman.
Article 29. Minutes. Records.
3.
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1.

Minutes shall be kept of the proceedings at every General Meeting of
Shareholders by a secretary to be designated by the chairman. The minutes
shall be adopted by the chairman and the secretary and shall be signed by
them as evidence thereof,
2.
The chainnan or the person who has convened the meeting may determine
that notaria] minutes shall be drawn up of the proceedings bf the meeting.
The notarial minutes shall be co-signed by the chairman.
3.
The Management Board keeps a record of theresolutionsmade. If the
Management Board is notrepresentedat the meeting, the chainnan of the
meeting shall provide the Management Board with a transcript of the
resolutions made as soon as possible alter the meeting. The records shall be
deposited at the offices ofthe companyforinspection by the shareholders.
Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of
suchrecordat not more than the actual costs.
Article 30. Rfghts at meetings. Admittance.
1.
Each shareholder shall be entitled to attend the General Meeting of
Shareholders, to address the meeting and, to the extent that the voting rights
accrue to him, to exercise his voting rights.
2.
Each share confera therightto cast one vote.
3.
Each person entitledtovote or his proxy shall sign the attendance list.
4.
Therighttotake part in the meeting in accordance with paragraph 1 of this
article maybe exercised by a proxy authorised in writing.
5.
The members of the Management BGard shall, as such, have therightto give
advice in the General Meeting of Shareholders.
6.
The chainnan of the General Meeting ghall decide on the admittance of
persons other than those' mentioned above in this article.
Article 31. Voting Rights.
1.
To the extent that these articles ofassociation or Dutch law do not require a
qualified majority, all shareholdersresolutionsshall be adopted by a simple
majority of the votes cast.
2.
If in an election of persons a majority is not obtained, a second vote shali be
taken. If votes in such second vote are equal in an election between two
persons, it shall be decided by lot who is elected.
3.
If there is a tie of votes in a vote other than a vote for the election of persons,
the proposal is thus rejected.
4.
AH votes maybe cast orally, If it concems an election of persons, a person
present at the meeting and entitled to vote, can demand a vote by a secret
ballot. Vo ting by secret ballot shall take place by means of secret, unsigned
ballot papers.
5.
Abstentions and invalid votes shall not be counted as votes.
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6.

Votifig by acclamation shall be possible if none of the persons present and
entitled to vote objects against it
7.
The chairman's decision at the General Meeting of Shareholders oh the result
of a vote shall befinaland binding. The same shall apply to the contents of
an adopted resolution insofar as thesame arises out of an unwritten proposal.
If, however, the correctness of that decision is challenged immediately after
its pronouncement, a new vote shall be taken if either the majority of the
persons present and entitled to vote, or, if the origmal vote was not taken by
roll call or in writing, any person present and entitled to vote, so desires. The
original vote shall have no legal consequences as a result of the new vote.
Article 32. Resolutions outside of meetings. Records.1.
Resolutions of shareholders may also be adopted in writing without recourse
to a General Meeting of Shareholders, provided they are adopted by
unanimous vote representing the entire issued capital.
2.
The provision of article 30 paragraph 5 shall apply correspondingly to the
adoption ofresolutionsoutside a meeting as referred to in paiagraph 1.
3.
The Management Board shall keep a record of the resolutions thus made.
Each ofthe shareholders must procure that the Management Board is
informed in writing of the resolutions made in accordance with paragraph 1
as soon as possible. The records shall be deposited at the offices of the
company for inspection by the shareholders. Uponrequesteach of them shall
be provided with a copy or an extract of such record at not more than the
actual costs.
CHAPTER X .
Convocation and notification.
Article 33.
All convocations of General Meetings of Shareholders and all notifications to
shareholders shall be made by registered letter mailed to their addresses as shown in
the register of shareholders.
CHAPTER X L
Amendment of the articles of association and dissolution. Liquidation.
Article 34. Amendment ofthe articles of association and dissolution.
When aproposal of the Management Board to amend the articles of association or to
dissolve the company is to be made to the General Meeting, this must be mentioned
in the notification of the General Meeting of Shareholders and if itregardsan
amendment of the articles of association, a copy ofthe proposal including the text of
the proposed amendment must at the same time be deposited and held available at
the company's office for inspection by the shareholders until the end of the meeting.
Such copy will also be available for inspection at the General Meeting of
Shareholders.
Article 3$. Liquidation.

1.

In the event of dissolution of the company by virtue of aresoiution ofthe
General Meeting fhe members of the Management Board shall be charged
with the liquidation of the busmess of the company.
2.
During liquidation, the provisions of these articles of association shall
remain in force as far as possible,
3.
The balance of the company remaining after payment of debts shall be
transferred to the shareholders in proportion-to the aggregate nominal'
amount of their shares.
Article 36. Transitional Provision.
The first financial year of the company shall end on the thirty-first day of December
two thousand and five. This final provision shall lapse and cease to exist after the
firstfinancialyear.

