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Name given in the articles
Corporate seat
First entry in Business
Register
Date of deed of incorporation
Date of deed of last
amendment to the Articles
of Association
Issued capital
Paid-up capital
Filing of the annual accounts
Company
Trade name
Company start date
Activities
Employees
Establishment
Establishment number
Trade name
Visiting address
Telephone number
Fax number
Internet address
Email address
Date of incorporation
This legal person
has conducted the
establishment since
Activities

801899758
Besloten Vennootschap (comparable with Private Limited Liability Company)
(pursuant to the two-tier company's Articles of Association)
Urenco Nederland B.V.
Almelo
22-09-1993
31-08-1993
22-12-2005

EUR 69.160.910,00
EUR 69.160.910,00
The annual accounts for the financial year 2021 were filed on 22-03-2022.

Urenco Nederland B.V.
04-08-1993
SBI-code: 2013 - Manufacture of other inorganic basic chemicals
SBI-code: 6420 - Financial holdings
235

000019238231
Urenco Nederland B.V.
Drienemansweg 1, 7601PZ Almelo
+31546545454
+31546818296
www.urenco.nl
info@urenco.nl
04-08-1993
31-08-1993

SBI-code: 2013 - Manufacture of other inorganic basic chemicals
SBI-code: 6420 - Financial holdings
For further information on activities, see Dutch extract.

This extract has been certified with a digital signature and is an official proof of registration in the Business
Register. You can check the integrity of this document and validate the signature in Adobe at the top of your
screen. The Chamber of Commerce recommends that this document be viewed in digital form so that its
integrity is safeguarded and the signature remains verifiable.
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Legal entity
RSIN
Legal form
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Employees
Sole shareholder
Name
Visiting address
Registered in

235

Sole shareholder since

Urenco Enrichment Company Limited
URENCO Court, Sefton Park, Bells Hill, Stoke Poges, Bucks SL2 4JS, United Kingdom
Companies Registration Office (England and Wales)
Cardiff, United Kingdom
under number 4696557
01-10-2003

Board member
Name
Date of birth
Date of entry into office
Powers

Louter, Adrianus Simon
08-02-1963
01-02-2015 (registration date: 03-02-2015)
Solely/independently authorised

Members of the Supervisory
Board
Name
ter Haar, Ralf
Date of birth
18-07-1965
Date of entry into office
01-11-2014 (registration date: 20-11-2014)
Name
Date of birth
Date of entry into office

Chater, Christopher Roy
25-03-1968
01-01-2015 (registration date: 05-02-2015)

Name
Date of birth
Date of entry into office

Schucht, Boris Benjamin
01-06-1967
01-05-2019 (registration date: 02-07-2019)

Koop, Jan Harm
26-12-1958
01-11-2004
There are other restrictions. See Dutch extract.
01-11-2005
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Authorised representatives
Name
Date of birth
Date of entry into office
Contents of power of
attorney
Commencement (present)
power of attorney
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Name
Date of birth
Date of entry into office
Contents of power of
attorney
Commencement (present)
power of attorney

Smeijers, Johannes
20-03-1959
01-06-2008
Limited power of attorney. Consult file for restrictions.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

Wolbers, Sebastiaan Johannes Bernardus
18-04-1977
01-09-2012 (registration date: 18-09-2012)
Compliance Manager/CNO
Limited power of attorney. Consult file for restrictions.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

Slijkhuis - Soet, Judith Emy
12-02-1973
01-11-2013 (registration date: 13-01-2014)
Communications Manager
Limited power of attorney up to EUR 25.000,00.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

Stegehuis, Malou Maria
10-04-1987
01-11-2013 (registration date: 22-01-2014)
Communications Officer
Limited power of attorney up to EUR 10.000,00.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

Engelbertink - Gries, Petronella Wilhelmina Theodora
18-05-1963
01-12-2013 (registration date: 02-12-2013)
Communications & PR Assistant
Limited power of attorney up to EUR 5.000,00.

Name
Date of birth
Date of entry into office

Bos, Arie Johannes Lodewijk
20-09-1966
01-07-2015 (registration date: 01-03-2016)
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Title
Contents of power of
attorney

Head of Stable Isotopes
There are other restrictions. See Dutch extract.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney
Commencement (present)
power of attorney

van Straalen, Gerrit
19-12-1988
01-01-2016 (registration date: 08-01-2016)
Senior Buyer
Limited power of attorney. Consult file for restrictions.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney
Commencement (present)
power of attorney

Golbach, Erik Johannes Maria
28-05-1963
01-01-2016 (registration date: 11-01-2016)
Procurement Professional
Limited power of attorney. Consult file for restrictions.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

Broenink, Arnold Johannes Gerardus
30-08-1962
01-01-2016 (registration date: 15-01-2016)
Site Controller
There are other restrictions. See Dutch extract.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

de Vries, Lambert
30-09-1966
01-07-2017 (registration date: 21-07-2017)
Maintenance Manager
There are other restrictions. See Dutch extract.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title

Wijnant, Joost Clemens
26-02-1967
01-01-2019 (registration date: 02-01-2019)
Engineering & Projects Manager

01-06-2016
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Contents of power of
attorney

There are other restrictions. See Dutch extract.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

Massop, Marco Johannes Maria
10-06-1973
01-02-2019 (registration date: 12-03-2019)
Global Category Management Lead
Authorised for the following action(s):
- Concluding purchase contracts to EUR 100.000,00

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

Munsterhuis, Ilona Maria Louise
03-07-1992
01-02-2019 (registration date: 12-03-2019)
Buyer
Authorised for the following action(s):
- Concluding purchase contracts to EUR 100.000,00

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

Scheper - Weghorst, Mariska Elisabeth Maria
24-12-1972
01-11-2019 (registration date: 07-11-2019)
Procurement Coördinator
Authorised for the following action(s):

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

ter Brugge, Anouk
19-04-1987
16-03-2020 (registration date: 25-03-2020)
Head of Deco & Recycling
There are other restrictions. See Dutch extract.

Name
Date of birth
Date of entry into office
Title
Contents of power of
attorney

van Wimersma Greidanus - Smit, Maria Ellen Koendina
26-11-1979
01-11-2020 (registration date: 29-12-2020)
Head of Human Resources
There are other restrictions. See Dutch extract.
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- Concluding purchase contracts to EUR 100.000,00
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OPRICHTING

URENCO

NL

B.V.

eenendertig augustus
negentienhonderddrieennegentig
verschijnt . voor mij, Mr
Paul Klemann, notaris te Rotterdam:
Heden

Nr

Philip Joachim Simons, candidaat-notaris,

:

wonende

geboren te Rotterdam op
[IKlri rme
eenentwintig december negentienhonderdtweeenzestig,
ongehuwd, te dezen handelend
als schriftelijk gevolmachtigde
ggl [QT[g ga+T[g

Ji

(TLT

van:
1. de naamloze vennootschap: Ultra-Centrifuge Nederland
N. V. , statutair gevestigd te Almelo (Nederland)
en met
adres: Planthofsweg 77, 7601 PJ Almelo (Nederland), en als
zodanig die vennootschap vertegenwoordigend;
2. de vennootschap naar Duits recht: Uranit GmbH, statutair gevestigd te Julich (Duitsland) en met adres: 5170

Stattsforst (Duitsland);
naar Engels recht: Urenco (Operations-

Julich, Stetternicher

3.

de vennootschap
aan het adres: Risley,
Europe) Limited, kantoorhoudende
Warrington, Cheshire WA 3 6AS (Verenigd Koninkrijk); en
4. de vennootschap naar Engels recht: Urenco Limited, kantoorhoudende aan het adres: 18 Oxford Road, Narlow,
Buckinghamshire
SL7 2NL (Verenigd Koninkrijk).
De comparant,
handelend als vermeld, verklaart dat UltraCentrifuge Nederland N. V. , Uranit GmbH, Urenco (Operations-Europe) Limited en Urenco Limited een besloten ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid
wordt geregeerd door de volgende
S T
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Naam.

Zetel. Duur.

Artikel

1.1.

1.2.

l.

De vennootschap

draagt de naam:

is gevestigd te

Almelo.
duurt onbepaalde

De vennootschap

URENCO

NL

B.V. Zij

tijd voort.

Doel.
Artikel 2.
De vennootschap

heeft ten doel:

a. het ontwerpen, bouwen, beheren en bedrijven
laties voor de scheiding van isotopen, met

van
name

instaldie van

door middel van gascentrifuges of een ander
proces; de handel in verrijkt, natuurlijk of recycled
en aanverwante
uranium en het leveren van verrijkingsdiensten; in al deze gevallen betreft het civiele toepassingen van isotopen;
het ontwerpen, fabriceren en verkopen van:
systemen en componenten voor toepassing in de luchturanium,

b.

en ruimtevaart;

c.

composiet-materialen
en samenstellingen
daarvan;
lasers en lasersystemen;
andere technologische hoogwaardige systemen en componenten,
en het leveren van daarmee verband houdende diensten;
in relatie tot het in artikel 2. a en b gestelde: het
verrichten van onderzoek en ontwikkeling en de verkoop
en licentiering van industriele
rechten en kennis; alsmede het verrichten
van alles wat met een en ander in
de ruimste zin des woords verband houdt of daartoe dienstig is, zulks met inbegrip van het voeren van de directie over en het deelnemen in andere soortgelijke onder-

nemingen.
Kapitaal en aandelen.
Artikel 3
3. 1. Het maatschappelijk

der vennootschap begulden
draagt. vijfhonderdzeventigmiljoen
(NLG 570. 000. 000, --). Het is verdeeld in vijfhonderdtienduizend (510.000) aandelen A, dertigduizend

Company.info

kapitaal
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dertigduizend
(30. 000) aandelen C van duizend gulden (NLG 1.000, --) elk.
De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genum-

(30. 000) aandelen

3. 2.

B en

de aandelen A van A1 af en de aandelen B van
Bl af en de aandelen C van Cl af.
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen
en aandeelhouders,
zijn daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van
merd,

3.3.
3. 4.

tenzij het tegendeel uitdrukke-

elke soort begrepen,

lijk blijkt.
3. 5.

niet,

het oog op het, nemen
of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen,
een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk
maken of zich hoofdelijk of anderszins
naast of voor
anderen verbinden. De vennootschap mag leningen met
het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in

De vennootschap

mag

met.

of van certificaten daarvan verstrekken tot ten hoogste het bedrag van haar uitkeerbare
reserves. Een directiebesluit tot het verstrekken
van de in de vorige zin genoemde leningen behoeft. de
haar kapitaal

goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna ook te noemen: de algemene vergade-

ring.
een niet uitkeerbare reserve
het uitstaande bedrag van de in dit lid ge-

De vennootschap

aan

tot

houdt

leningen.
3. 6. Is de som van het geplaatste kapitaal en de reserves
die krachtens de wet moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.
Uitgifte van aandelen.
noemde

Artikel 4.

4. 1.

Company.info

vergadering besluit
delen; de algemene vergadering
De algemene

tot uitgifte van
stelt de koers en

aande
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verdere voorwaarden van uitgifte vast.
4. 2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op
het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen,
maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen
recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
4. 3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
4. 4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariele akte,
van het bepaalde in artikel 196,
met inachtneming
Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
4. 5. Aan vruchtgebruikers en pandhouders kan niet het aan
die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
Storting op aandelen.

Artikel 5.

5. 1. Aandelen
5. 2. Storting

worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
moet in geld geschieden, voor zover niet

inbreng is overeengekomen.
Storting in geld kan in vreemd geld geschieden,
dien de vennootschap daarin toestemt.
een andere

5. 3.

in-

Voorkeursrecht.

Artikel 6.

6. 1. Bij uitgifte

heeft iedere houder van
aandelen van dezelfde soort als de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het
gezamenlijke bedrag van zijn aandelen van die soort,
onverminderd
het bepaalde in lid 2.
van aandelen

aan wie zodanig voorkeursIndien een aandeelhouder,
recht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik
maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen van dezelfde soort.
tezamen niet of niet volleMaken deze aandeelhouders
dig van het voorkeursrecht gebruik, dan komt het
voorkeursrecht voor het vrijvallend gedeelte toe aan
de houders van aandelen van de andere soort, naar
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun
aandelen van die andere soort. Maken ook deze aan-

Company.info

.

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

6. 2.

6. 3.

deelhouders tezamen niet of niet volledig van het
voorkeursrecht gebruik, dan is de algemene vergadering ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte
vrij in de keuze van degenen, aan wie uitgifte
eventueel tegen een hogere koers - zal geschieden.
Het voorkeursrecht
kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van
de algemene vergadering.
Aandeelhouders
hebben geen voorkeursrecht
op aan
of van een groepsmaatwerknemers van de vennootschap
schappij uit te geven aandelen.
is niet afzonderlijk vervreemdHet voorkeursrecht

baar.
zake van een uitgifte een voorkeursrecht
stelt de algemene vergadering, met inachtne-

6. 4. Indien ter
bestaat,

het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak
waarin het voorkeursrecht
kan worden uitgeoefend,
vast. Dat tijdvak beloopt ten minste vier weken na
de dag van verzending van de in lid 5 bedoelde kennisgeving.
stelt alle aandeelhouders in kennis
De vennootschap
van een uitgifte met voorkeursrecht
en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
ming van

6.5.
6.6.

Het in

dit artikel bepaalde is

van overeenkomstige

toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen
van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
Verkrijging van eigen aandelen.
Artikel 7.

7. 1.

De

directie

algemene

aandelen

kan, doch slechts met machtiging van de
vergadering, de vennootschap volgestorte
in haar eigen kapitaal onder bezwarende ti-

tel doen verkrijgen, indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het geplaatste

Company.info
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met de reserves die krachtens
de wet moeten worden aangehouden;
het nominale bedrag van de te verkrijgen en de

pitaal vermeerderd

b.

reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.
Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de
grootte van het eigen vermogen volgens de laatst
vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan andena de baren, die zij en haar dochtermaatschappijen
lansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer
dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
7. 2. -Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap
van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapi-

taal zijn

7. 3.

7. 4.

Company.info

de artikelen 4 en 6 van overeenkomstige
toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.
Een besluit tot vervreemding
van zodanige aandelen
als bedoeld in artikel 195,
omvat de goedkeuring,
lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
Indien certificaten van aandelen in de vennootschap
zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van
het bepaalde in lid 1 en lid 2, eerste zin, met aan-

delen gelijkgesteld.
Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap
kan in de algemene
of aan een dochtermaatschappij
vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin
voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten
houdt.
Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders
stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, of in
verschaft wordt of verhoeverre het aandelenkapitaal
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7. 5.

tegenwoordigd
is, wordt geen rekening gehouden met
aandelen, waarvoor ingevolge het vorenstaande geen
stem kan worden uitgebracht.
Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen
die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

8. 1.

De algemene

vergadering

besluiten tot vermindekapitaal door intrekking van
kan

ring van het geplaatste
aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits . het geplaatste
kapitaal niet kleiner wordt dan het ten tijde van
het besluit laatst vastgestelde wettelijk minimumka-

pitaal.
8. 2. Intrekking

van aandelen kan betreffen
de vennootschap zelf houdt of waarvan

aandelen die
zij de certifi-

caten houdt.
Intrekking van aandelen kan ook betreffen alle aandelen van een bepaalde soort mits met terugbetaling
van hun nominale bedrag. Gedeeltelijke terugbetaling
op aandelen geschiedt hetzij op alle aandelen hetzij
op aandelen van een bepaalde soort.
Voor de geldigheid van een besluit tot intrekking
met terugbetaling
en een besluit tot gedeeltelijke
terugbetaling van aandelen van een bepaalde soort

uitsluitend

vereist een voorafgaand of gelijktijdig
besluit van de vergadering van houders
van de desbetreffende
soort.

8. 3.

Company.info

is

goedkeurend
van aandelen

van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling dan wel gedeeltelijke terugbetaling op
aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen
of, indien zulks uitsluitend op aandelen van een benaar evenredigheid op alle
paalde soort plaatsvindt,
aandelen van die soort, geschieden. Van het vereiste
van evenredigheid
mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

Vermindering
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8. 4.

oproeping

De

tot

een algemene

vergadering

waarin

een

in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, veren de wijmeldt het doel van de kapitaalvermindering
ze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering
van het besluit zijn geregeld.

legt een besluit tot vermindering
het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het

vennootschap

De

van

handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welker gebied de vennootschap haar statutaire zetel heeft en kondigt de nederlegging aan in
een landelijk verspreid dagblad.

Certificaten.
Artikel

9. 1.

9.

certificaathoudersrechten
worden in deze statuten verstaan de krachtens de wet aan de houders van
Onder

van een vennootschap uitgegeven certificaten toegekende rechten, waaronder begrepen het
recht tot algemene vergaderingen opgeroepen te warden, het recht die vergaderingen
bij te wonen, het
recht daarin het woord te voeren en het recht de ophet jaarverslag en de daaraan
gemaakte jaarrekening,
toe te voegen overige gegevens ten kantore van de
vennootschap in te zien en er kosteloos een afschrift van te verkrijgen.
Waar hierna in deze statuten van certificaathouders
wordt gesproken, worden daaronder verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
met medewerking

9. 2.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 10.

10.1.

Company.info

houdt een register, waarin de namen en
adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen,
met vermelding van de datum waarop zij de aandelen
hebben verkregen, het aantal en de soort van de door
hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of
De

directie
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alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin
krachtens de wet moeten worden opgenomen.
Het register wordt regelmatig bijgehouden.
aan een aandeelhouDe directie verstrekt desgevraagd
der, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet
een uittreksel uit het register met betrekking tot
zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een
recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan verhet aan
meldt het uittreksel dat de aandeelhouder
die aandelen verbonden stemrecht toekomt en dat de
vruchtgebruiker
casu duo pandhouder . niet de certifitoekomen.
caathoudersrechten
De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.
pandhouder en
Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker,
certificaathouder van aandelen is verplicht aan de

betekening,

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

directie zijn adres

op

te

geven.

Gemeenschap.

Artikel

11.

Indien aandelen of daarvoor met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren,
kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een
schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover
de vennootschap doen vertegenwoordigen.
De gezamenlijke
deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen.
Indien de gemeenschap aandelen omvat, kunnen de gezamenlijke deelgenoten - mits eenstemmig — bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een
zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal
als overeenkomt met het gedeelte, waarworden uitgebracht
voor hij in de gemeenschap is gerechtigd.
en mededelingen
Oproepingen. kennisgevingen

Artikel 12.
en mededelingen
geschieden bij
kennisgevingen
al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploit.
en mededeIndien het betreft oproepingen, kennisgevingen

Oproepingen,
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geschieen certificaathouders,
lingen aan aandeelhouders
den deze aan de laatstelijk aan de directie opgegeven
adressen. Betreft het kennisgevingen en mededelingen door
aan de directie
aandeelhouders
of door certificaathouders
of aan de raad van commissarissen, dan geschieden deze aan
het kantoor der vennootschap.
Wijze van levering van aandelen

Artikel 13.
De levering van aandelen
bruik op aandelen, dan
recht van vruchtgebruik
geschiedt bij notariele
paalde in artikel 196,
Blokkeringsregeling.

of van een recht van vruchtgewel de vestiging of afstand van een
of van een pandrecht op aandelen
akte met inachtneming van het beBoek 2, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14.
Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet
begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar
verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met. inachtneming van de artikelen 15 tot en met

20.
Artikel 15.
De

aandeelhouder

die een of meer aandelen

wil overdragen,

behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 16
De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat
de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
Artikel 17.
De goedkeuring
wordt geacht te zijn verleend, indien de alniet gelijktijdig met de weigering van
gemene vergadering
de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of
meer gegadigden,
die bereid zijn al de aandelen, waarop
het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de
wijze als omschreven in artikel 18; de vennootschap zelf
kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde
worden

Company.info
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De goedkeuring

wordt

eveneens

geacht

te zijn verleend,

in-

dien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het
verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.

Artikel 18
verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in
onderling overleg de prijs van de aandelen vaststellen.
Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling
deskundige, aan te
van de prijs door een onafhankelijke
wijzen door de directie en de verzoeker in onderling overDe

leg.
Artikel 19.
Indien de directie en de verzoeker omtrent de aanwijzing
bevan de onafhankelijke
deskundige geen overeenstemming
reiken, geschiedt die aanwijzing door de Voorzitter van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welker gebied de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

Artikel 20.
desZodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke
is de verzoeker gedurende een
kundige is vastgesteld,
maand na de prijsvaststelling
vrij te beslissen, of hij
zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.
Bestuur. Toezicht op bestuur.

Artikel 21.

21. 1.

wordt bestuurd door een directie,
van een raad van commissarissen.

De vennootschap

der toezicht

on-

vergadering bepaalt het aantal directeuwelk laatste aanren en het aantal commissarissen,
tal ten minste drie zal bedragen. Indien het, aantal
commissarissen beneden drie daalt neemt de raad van
commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling

De algemene

van

zijn ledental.

Directeuren

kunnen

slechts zijn personen die

woonplaats in Nederland hebben.
Commissarissen kunnen slechts natuurlijke

hun

personen

zijn.
21.2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde
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21. 3.

schorsen en ontslaan.
is te allen tijde bevoegd
De raad van commissarissen
een directeur te schorsen.
Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad
een directeur heeft geschorst,
van commissarissen
dient de algemene vergadering binnen drie maanden na
ingang der schorsing te besluiten hetzij tot ontslag
hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing;
bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten
hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het be-

sluit tot

handhaving heeft genomen.
Indien de algemene vergadering niet binnen
de handhaving bepaalde termijn tot ontslag

de voor

of tot opvervalt de

heffing der schorsing heeft besloten,
schorsing.
21. 4. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
21. 5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de
enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van
commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
21. 6. De commissarissen worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 26B, Boek 2, Burgerlijk Wetboek,
welk wetsartikel op de vennootschap van toepassing
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is

—

benoemd

door de raad van commissarissen.

niet zijn:
a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke

21. 7. Commissarissen

c.

kunnen

maatschappij;
bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn

bij

21. 8.

de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden
van
de onder a en b bedoelde personen.
Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip
van sluiting van de algemene vergadering,
eerstvolgende op de dag, gelegen vier jaar na zijn laatste
benoeming en is — onverminderd
het bepaalde in het,
zevende en het tiende lid — steeds herbenoembaar.
Een commissaris kan worden ontslagen of geschorst op
de wijze, omschreven in het tweede respectievelijk
derde lid van artikel 271, Boek 2, Burgerlijk Wet-

boek.
21. 9. De raad van commissarissen is bevoegd een rooster
van aftreden voor commissarissen
vast te stellen.
Een wijziging in dat rooster kan niet medebrengen
dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert. voordat de termijn, waarvoor hij is benoemd,
verstreken is
21. 10.Degene, die de leeftijd van zeventig jaren heeft
bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd.
Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip
van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering,
welke wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij de
leeftijd van zeventig jaren bereikt.
21. 11.Voorts zijn artikel 252, lid 3 en de artikelen 269,
271, leden 1, 2 en 3, en artikel 274, lid 3 van Boek
2, Burgerlijk Wetboek, ten aanzien van de vennootschap van toepassing.
21. 12.Ten aanzien van de rechten aan anderen dan aandeelhouders bij dit artikel toegekend, wordt het voorbehoud gemaakt, bedoeld in artikel 232, Boek 2, Burger-
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Wetboek.

Artikel 22.
22. 1. De algemene vergadering stelt het salaris, het evenvan
tuele tantieme en de verdere arbeidsvoorwaarden
de directeuren vast.
22. 2. De algemene vergadering kan aan een of meer commissarissen een vaste beloning toekennen. Kosten worden
hun

vergoed.

Directie.
Artikel 23.
23. 1. De directie kan,

met inachtneming

van deze

statuten,

een reglement opstellen, waarin aangelegenheden,
haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren,
al dan niet bij reglement, hun
werkzaamheden
onderling verdelen.
Het vaststellen en wijzigen van de in dit lid bedoelde reglementen behoeft goedkeuring van de raad van

commissarissen.

23. 2.

directie vergadert, zo dikwijls een directeur het
verlangt. Zij besluit bij volstrekte meerderheid van
De

de uitgebrachte

stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen, tenzij de directie met algemene stemmen besluit dat het, desbetreffende voorstel niet ter beslissing

23. 3.

aan de raad van commissarissen
wordt voorgelegd, in welk geval omtrent bedoeld voorstel geen besluit tot stand komt.
besluiten neDe directie kan ook buiten vergadering

mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex
of per telecopier geschiedt en alle directeuren zich
voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie omtrent:
a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van
schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan de
men,

23. 4.
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vennootschap

b.

c.

volledig aansprakelijk

is;

medewerking
aan de uitgifte van certificaten op
naam van aandelen;
aanvrage van notering of van intrekking der notering van de onder a bedoelde schuldbrieven en de

onder b bedoelde

d.

vennote

certificaten in

de prijscourant

van enige beurs;
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijk vennote

in een commanditaire vennootschap of vennootschap
onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
e. het nemen van een deelneming ter waarde van een
door de raad van commissarissen te bepalen en aan
de directie mede te delen bedrag, door haar of
een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van
een andere vennootschap,
alsmede het ingrijpend
vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
f. investeringen welke een door de raad van commissarissen te bepalen en aan de directie mede te delen bedrag vereisen;
g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
van een aanbeeindiging van de dienstbetrekking
merkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of
een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of
binnen een kort tijdsbestek;
k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden
van een aanmerkelijk
aantal arbeiders van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij;
l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste

i.

j.

kapitaal.
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23. 5.

directie stelt jaarlijks voor een door de raad
van commissarissen
te bepalen datum een investeringsDe

plan,

een exploitatiebegroting

daarbij beholegt deze plannen en been een

rend financieringsplan
op en
groting ter goedkeuring voor aan de raad van commis-

sarissen.
Vertegenwoordiging

Artikel 24.
24. 1. De directie,

zomede

iedere directeur

afzonderlijk,

bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
Indien een directeur in prive een overeenkomst met
de vennootschap sluit of in prive enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap
terzake worden vertegenwoordigd,
hetzij door een der
andere directeuren hetzij door een door de raad van
commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing
voorziet. Indien een directeur op een andere wijze
dan in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat der vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

is

24. 2.

Procuratiehouders.
Artikel 25

directie

of meer personen, al dan niet in
dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorloverlenen. Tevens kan
pende vertegenwoordigingsbevoegdheid
de directie aan personen, als in de vorige zin bedoeld,
alsook aan andere personen, mits in dienst der vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen.
De

kan aan een

Raad van commissarissen.

Artikel 26
26. 1. Het toezicht op het beleid van de directie

en op de
en de met

algemene gang van zaken in de vennootschap
haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de
raad van commissarissen. De raad van commissarissen
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staat

de

directie

met raad

ter zijde. Bij

de vervul-

ling van hun taak richten de commissarissen zich
naar het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming.
De directie verschaft de raad
van commissarissen
tijdig de voor de uitoefening van
zijn taak noodzakelijke gegevens.
26. 2. De raad van commissarissen zal uit zijn midden een
voorzitter benoemen. De raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn midden, een secreta-

ris.
Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn
benoemidden een of meer gedelegeerde commissarissen
men die belast zijn met het, onderhouden
van een meer
regelmatig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van
commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn ver-

enigbaar.

26. 3.

raad van commissarissen kan met inachtneming van
deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissaDe

rissen wordt geregeld.
26. 4.

raad van commissarissen kan bepalen, dat een of
meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle
bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van
alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel
een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitDe

oefenen.

Artikel 27.
27. 1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een
van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
27. 2. Commissarissen kunnen zich ter vergadering door een
andere
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27. 3.

27. 4.

doen vertegenwoordigen.
Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoor-

digd is.
kan ook buiten vergadeDe raad van commissarissen
ring besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle
commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel

uitspreken.

dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door
de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
27. 5. De directeuren hebben het recht de vergaderingen van
de raad van commissarissen
bij te wonen, tenzij de
Een

raad van commissarissen ten aanzien van een bepaalde
vergadering of een door hem te bepalen gedeelte daarvan anders beslist. De directeuren zijn verplicht de
vergaderingen van de raad van commissarissen bij te
In de
wonen, indien zij daartoe worden uitgenodigd.
vergaderingen van de raad van commissarissen zijn de
directeuren verplicht alle door die raad verlangde

inlichtingen te verstrekken.
27. 6. Tenzij de voorzitter van de raad van commissarissen
daartegen bezwaar maakt, kunnen een of meer, dan wel

alle commissarissen

aan een vergadering van de raad
van
deelnemen met gebruikmaking
van commissarissen
de telefoon of een daarmee gelijk te stellen communicatiemiddel, mits een aldus aan de vergadering deel-

commissaris bij voortduring ieder der andere
kan
aan de vergadering deelnemende commissarissen
verstaan en hij ook zelf bij voortduring door ieder
der andere aan de vergadering deelnemende commissarissen kan worden verstaan. Een aldus aan de vergadering deelnemende commissaris wordt geacht in de vernemende
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in persoon aanwezig te zijn en hij zal stem
en ook overigens aan de vergadekunnen uitbrengen
ring kunnen deelnemen als ware hij in persoon in de
vergadering aanwezig.
kan beDe voorzitter van de raad van commissarissen
palen, dat een vergadering van die raad zal plaatsvinden zodanig, dat alle commissarissen aan de vergadering deelnemen op de wijze, als hiervoor in dit
lid bedoeld. Indien de voorzitter van de raad van
commissarissen zulks goedkeurt, vindt het hiervoor
bepaalde overeenkomstige toepassing ten aanzien van
de directeuren, die tot het bijwonen van een vergadering van de raad van commissarissen zijn uitgenodigd, dan wel een dergelijke vergadering wensen bij
te wonen, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit
gadering

artikel.
27. 7. Indien er tijdelijk een of
raad van commissarissen

meer vacatures binnen de
zijn, hebben de overige com-

missarissen of heeft de enige
ten en verplichtingen,
bij de
ten toegekend en opgelegd aan
rissen casu duo de voorzitter

alle rechbij deze statu-

commissaris

wet en
de raad van commissavan die raad.
27. 8. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviesopdrachten
geven aan een of meer deskundigen, buiten de onderneming van de vennootschap.
Algemene vergaderingen.

Artikel 28.
28. 1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
28. 2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval
de volgende onderwerpen:
a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag
van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.
De sub a en b bedoelde onderwerpen
behoeven op die
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agenda

niet te

voor het

termijn
overlegof een voorstel
het. sub a bedoel-

indien de
worden opgenomen,
en het
opmaken van de jaarrekening

het jaarverslag is verlengd
daartoe op die agenda is geplaatst;
de onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden
indien artikel 403, Boek 2, Burgerlijk
opgenomen,
Wetboek, op de vennootschap van toepassing is.
In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts
behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 29,
lid 3, verder op de agenda is geplaatst.
28. 3. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
Artikel 29.
29. 1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gegen van

meente

waar de vennootschap

haar statutaire

zetel

heeft.
In een elders gehouden

algemene vergadering kunnen
slechts geldige besluiten worden genomen, indien het
is en algehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd
le certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd

zijn.
29. 2. Aandeelhouders

29. 3.
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en

certificaathouders

tot de
directie, de

worden

algemene vergadering opgeroepen door de
raad van commissarissen,
een directeur of een commissaris. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.
De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.
Was die termijn korter of heeft de oproeping niet
plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen
waarin het gehele
wordt genomen in een vergadering,
geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met
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inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn
zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige
zin overeenkomstige toepassing.

Artikel 30.
30. 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van commissarissen, die even-

30. 2.

30. 3.

wel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig
is, een ander in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen, zonder dat
hij een ander met de leiding der vergadering belast
heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid
van alle commissarissen
benoemt de vergadering
zelf
haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris
aan.
Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan
notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten
blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel
vastgesteld door een volgende vergadering; in het
laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling
door de voorzitter en de secretaris van die volgende
vergadering ondertekend.
De voorzitter der vergadering
en voorts iedere directeur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap.

Artikel 31.
31.1. In de. algemene vergadering

geeft ieder aandeel recht

op het uitbrengen van een stem.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen

worden

als niet

uitgebracht aangemerkt.
31.2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte
stemmen, zulks met inachtneming
van overeenkomsten,
welke te eniger tijd mochten be-
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.
31.7.

staan tussen alle aandeelhouders en certificaathouders, twintig certificaten zijn uitgegeven.
met
De voorzitter bepaalt de wijze van stemming,
dien verstande, dat, indien een der stemgerechtigde
aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming,
schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
Bij staking van stemmen over benoeming van personen
komt geen besluit tot stand.
Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is
het voorstel verworpen.
is bevoegd de algemene verIedere certificaathouder
gaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht stem uit te
brengen.
Aandeelhouders
en certificaathouders
kunnen zich ter
vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde
doen vertegenwoordigen.
en de commissarisse~ zijn bevoegd de
De directeuren
algemene vergaderingen
bij te wonen en hebben als zoeen raadgevende
danig in de algemene vergaderingen
stem.

Artikel 32
32. 1. Aandeelhouders

kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, met voorkennis van de directie en de raad van commissarissen, buiten vergadering nemen, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven.
Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle

stemgerechtigde aandeelhouders
schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier ten gunste van

het desbetreffende
Die aandeelhouders

voorzitter

32. 2.
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voorstel stem hebben uitgebracht.
stellen de directie alsook de

van de raad van commissarissen
onverwijld
van het aldus genomen besluit in kennis.
Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt de voorzitter van de raad van commissarissen in het notulen-
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register

van de algemene vergadering melding; die
vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van
het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister der algemene vergadering bewaard, en
wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan aan al-

le aandeelhouders
Vergaderingen

mededeling gedaan.
van houders van aandelen van een bepaalde

soort.
Artikel 33.

33. 1.

Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt gehouden zo dikwijls een besluit
van een dergelijke vergadering noodzakelijk
Voorts wordt een dergelijke vergadering gehouden, indien dat wenselijk wordt geoordeeld door hetzij de
directie hetzij de raad van commissarissen hetzij
een of meer houders van aandelen van een bepaalde
soort die in totaal ten minste twintig procent van
het in de vorm van aandelen van die soort geplaatste

is.

kapitaal vertegenwoordigen.
33. 2. Indien een of meer houders van aandelen

33. 3.
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van een

be-

paalde soort, bedoeld in lid 1, een vergadering van
houders van aandelen van de desbetreffende soort wensen, geven zij daarvan aan de directie en aan de
raad van commissarissen kennis.
Indien in dat geval noch een directeur, noch een commissaris de vergadering bijeenroept, zodanig dat zij
binnen tien dagen na ontvangst van het verzoek wordt
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het. daaromtrent in deze statuten bepaalde.
Ten aanzien van de door de houders van aandelen van
een bepaalde soort te nemen besluiten zijn de artikelen 29 tot en met 32 van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande, dat de oproeping niet later geschiedt dan op de zesde dag voor die der vergadering.
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Boekiaar. Jaarrekening.
Artikel 34.
34. 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december
negentienhonderddrieennegentig.

34. 2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar — behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste zes maanden

door de algemene vergadering op
— maakt de direcgrond van bijzondere omstandigheden
tie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennoot-

schap.
De jaarrekening
gaat vergezeld van de verklaring van
de accountant, bedoeld in artikel 35 van het jaarverslag, tenzij artikel 403, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt, en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde
overige gegevens, voorzover het. in dat lid bepaalde
op de vennootschap van toepassing is.
De jaarrekening
wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
34. 3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemeten kanne vergadering,
bestemd tot hun behandeling,

tore
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aanwezig zijn.
die stukken aldaar

kunnen
inzien
aandeelhouders
en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
Vaststelling van de jaarrekening door de algemene
vergadering strekt — tenzij die vergadering een voorbehoud maakt — de directie tot decharge voor haar bestuur en de raad van commissarissen tot decharge
voor zijn toezicht over het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in de artikelen 24B en 259,
Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
De

34. 4.

van de vennootschap
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Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan
de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, tweede

zin, een wettige grond wordt meegedeeld
verklaring ontbreekt.

waarom

die

Accountant.
Artikel 35
35. 1. De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in artikel 393, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de
opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in
lid 3 van dat artikel.
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan
is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in
gebreke blijft, de directie.
De aan de accountant verleende opdracht kan te allen
tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
De accountant brengt omtrent. zijn onderzoek verslag
uit aan de raad van commissarissen en de directie en
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
35. 2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan
aan de accountant of aan een andere accountant op
kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.
Winst en

verlies.

Artikel 36.
36. 1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
36. 2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene
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vergadering kan besluiten
van winst niet naar verhouding van het
nominale bedrag van de aandelen geschiedt, maar dat
per aandeel van een bepaalde soort een door de algete bepalen uitkering geschiedt,
mene vergadering
zulks met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder van uitkering van winst zal zijn uitgesloten.
Het in de vorige zin bepaalde zal slechts toepassing
Urenco
vinden indien en zolang de vennootschappen:
(VerLimited, gevestigd te Marlow, Buckinghamshire
Nederland N. V. ,
enigd Koninkrijk), Ultra-Centrifuge
gevestigd te Almelo (Nederland), en . Uranit GmbH, gevestigd te Julich (Duitsland), aandeelhouders of cer-

vergadering.
dat uitkering

De algemene

tificaathouders

36. 3.

De

vennootschap

zijn.
kan aan de aandeelhouders

en andere

gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst
slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de

36. 4.

wet moeten worden aangehouden.
reserves
Ten laste van de door de wet voorgeschreven
mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de
wet dat toestaat.

Artikel 37.
37. 1. Dividenden zijn opeisbaar twee weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering deze termijn op
voorstel van de directie verleent met ten hoogste

37. 2.

37. 3.

twee weken.
Dividenden, die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen,
vervallen aan de vennootschap.
kan besluiten, dat dividenDe algemene vergadering
den geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in

zullen worden uitgekeerd.
37. 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 36, lid 3, kan
de algemene vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. Het bepaalde in
contanten
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artikel 36, lid 2,
eenkomstige

tweede

toepassing

en derde

zin, vindt over-

ten aanzien van een zodanige

uitkering.

37. 5.

in artikel 36, lid 3,
wordt, indien de algemene vergadering op voorstel
van de directie dat bepaalt, uit de winst over het
uitgekeerd.
lopende boekjaar een interim-dividend
Het bepaalde in artikel 36, lid 2, tweede en derde
zin, vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien
Onverminderd

het bepaalde

van een zodanige

uitkering.

Vereffening.
Artikel 38.

38. 1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een
besluit van de algemene vergadering, geschiedt de
vereffening door de directie, onder toezicht van de
raad van commissarissen,
indien en voorzover de algemene vergadering
niet anders bepaalt.
38. 2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de
vereffening belast zijn, vast.
38. 3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wet, —
telijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven
deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
38. 4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het veris overgebleven wordt, inmogen van de vennootschap
dien aandelen A zijn geplaatst, allereerst aan de
houders van aandelen B en C het nominale gestorte bedrag op hun aandelen uitgekeerd.
Het daarna resterende wordt verdeeld tussen de houders van aandelen A naar verhouding van het nominale
Indien geen aandelen A
bedrag van hun aandelenbezit.
zijn geplaatst, wordt hetgeen na voldoening van alle
schulden van het vermogen van de vennootschap is
overgebleven, verdeeld tussen de houders van aandelen B en C naar verhouding van het nominale bedrag

aandelenbezit.
afloop der vereffening

van hun

38. 5.
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scheiden van de vennootschap gedurende tien jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars

is

aangewezen.

Tenslotte verklaart de comparant:
a.
het geplaatste kapitaal der vennootschap

bedraagt
honderdnegentigmiljoen
gulden (NLG 190.000. 000, --),
verdeeld in honderdtweeenvijftigduizend
(152.000)
aandelen A, negentienduizend
(19.000) aandelen B en
negentienduizend
(19.000) aandelen C van elk duizend
gulden (NLG 1.000, --);
in het kapitaal van de vennootschap neemt de oprichtster Ultra-Centrifuge Nederland N. V. deel voor honderdzevenendertigduizend
negenhonderdachtennegentig
(137.998) aandelen A, nummers Al tot en met A137. 998
en negentienduizend
(19.000) aandelen B, nummers Bl
tot en met B19.000, de oprichtster Uranit GmbH voor
veertienduizend
(14.000) aandelen A, nummers
A138. 001 tot en met A152. 000 en negentienduizend
(19.000) aandelen C, nummers Cl tot en met C19. 000,
de oprichtster Urenco (Operations-Europe)
Limited
voor een (1) aandeel A, nummer A137. 999 en de oprichtster Urenco Limited voor een (1) aandeel A, nummer A138. 000;
mede namens de vennootschap
is tussen de oprichtsters omtrent de storting op de door hen bij de oprichting te nemen aandelen een overeenkomst gesloten
van de volgende

1.

inhoud:

oprichtster Ultra-Centrifuge Nederland N. V.
brengt ter storting op de door haar genomen aandelen
De

in de vennootschap:
(i) haar gehele te Almelo gevestigde

onderneming,
die zij zelf, tot de datum van oprichting van
de vennootschap - hierna te noemen: de Oprichtingsdatum — voor haar rekening, onder de
naam: Ultra-Centrifuge
Nederland N. V. drijft,
welke inbreng derhalve omvat alle op de Oprichtingsdatum tot die onderneming behorende acti-
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va, onder de verplichting

voor de vennootschap
alle op de Oprichtingsdatum ten laste van Ultra-Centrifuge Nederland N. V. bestaande, tot
die onderneming behorende passiva voor haar reevenwel het in
kening te nemen, onverminderd
de volgende zin bepaalde; en
(ii) haar rechten en verplichtingen met betrekking
tot de eveneens te Almelo gevestigde onderneming, die, tot de Oprichtingsdatum
(mede) voor
haar rekening, onder de naam: URENCO NEDERLAND
v. o.
(mede) door haar wordt gedreven, welke
inbreng omvat haar aandeel — waaronder is te
verstaan zowel haar aandeel in economische zin
als haar aandeel in juridische zin — in alle
activa die op de Oprichtingsdatum
tot die onvoor
derneming behoren, onder de verplichting
de vennootschap het aandeel van Ultra-Centrifuge Nederland N. V. in alle op de Oprichtingsdatum tot die onderneming
behorende passiva voor
haar rekening te nemen.
inbreng zijn echter de volgende acVan vorenbedoelde
tiva en passiva, tot de hiervoor sub (i) bedoelde onderneming behorend, uitgezonderd:

f.

activa:
(i) alle door Ultra-Centrifuge

Nederland

N. V.

ge-

aandelen, in het kapitaal van de vennootschap naar Engels recht: Urenco Limited,
kantoorhoudende
aan het adres: 18 Oxford
Street, Narlow, Buckinghamshire, Verenigd Kohouden

ninkrijk;

(ii) alle

door Ultra Centrifuge Nederland N. V. gehouden aandelen, in het kapitaal van de vennootschap naar Duits recht: Centec GmbH, statu-

tair

(iii)
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gevestigd te Julich, Duitsland;
alle door Ultra Centrifuge Nederland N. V. gehouden aandelen (participaties),
in het kapitaal van de vennootschap naar het recht van de
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staat Californie,

(iv)

Verenigde Staten van Amerika: Sequoia Growth Fund, kantoorhoudende te
Menlopark, Californie, Verenigde Staten van
Amerika;
alle liquide middelen, welke onder meer worden
van
gevormd door de saldi op de bankrekening
Ultra-Centrifuge Nederland N. V. bij ABN-AMRO
Bank N. V.

passiva:
de voorziening

terzake van de "WIR/IPR"-egali-

satierekening;

(ii)
(iii)

de voorziening
de voorziening

ter
ter

zake van de "VUT";
zake van de pensioenaanspra-

(iv)

ken;
de voorziening

ter

zake van bijzondere

perso-

neelskosten;
(v)

de schuld uit hoofde van geldlening verstrekt
door de Staat der Nederlanden,
in hoofdsom

groot drieenvijftigmiljoenvijfenvijftigduizend
gulden (NLG 53. 054. 000, --);
(vi) de schuld uit hoofde van geldlening verstrekt
door Stichting ECN, in hoofdsom groot. tienmiljoenvijfhonderdtachtigduizend
gulden
(NLG 10. 580. 000, --);
(vii) de schulden uit hoofde van de "roll over" leningen verstrekt door MeesPierson N. V. ; en
(viii)de schuld uit hoofde van de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
De oprichtster Uranit GmbH zal ter storting op de
door haar genomen aandelen in de vennootschap bren-

gen:
haar rechten en verplichtingen
met betrekking
tot de hiervoor sub (ii) bedoelde onderneming,
die tot de oprichtingsdatum
gedeeltelijk mede
voor haar rekening, gedeeltelijk mede door
haar wordt gedreven, welke inbreng omvat haar
aandeel — waaronder is te verstaan zowel haar
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in economische zin als haar aandeel in
juridische zin — in alle activa, die op de Optot die onderneming behoren, onrichtingsdatum
der de verplichting voor de vennootschap het
aandeel' van Uranit GmbH in alle op de Oprichtingsdatum tot die onderneming behorende passiva voor haar rekening te nemen;
(ii) alle door haar gehouden aandelen in het kapitaal van Urenco Nederland Operations B.V. , gevestigd te Almelo.
Limited en Urenco Limited
Urenco (Operations-Europe)
zullen, als juridisch mede-gerechtigden tot het vermogen van URENCO NEDERLAND v. o. f. , naast Ultra-Centrifuge Nederland N. V. en Uranit GmbH, meewerken aan
de voor de uitvoering van vorenbedoelde inbreng vereiste levering, opdat aan de vennootschap het gehele
vermogen van URENCO NEDERLAND v. o. f. - in zowel economische als juridische zin — toekomt. Voorts zullen
zij het door ieder van hen genomen aandeel in geld
aandeel

volstorten.
Indien uit de sub

beschrijving blijkt,
dat de waarde van de inbreng van Ultra-Centrifuge Nederland N. V. - hierna in deze overeenkomst te noemen: UCN — of Uranit GmbH — hierna in deze overeenkomst te noemen: Uranit — lager is dan haar stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met haar inbreng moet worden voldaan, zal zij uiterlijk bij de
oprichting het verschil in geld storten. Indien de
waarde van de inbreng van UCN of Uranit hoger is dan
de stortingsplicht,
in de zin als hiervoor bedoeld,
zal, zo het UCN betreft, zij voor het verschil in de
boeken van de vennootschap worden gecrediteerd, en
zo het Uranit betreft, het verschil als agio worden
aangemerkt.
2. Van hetgeen

gebracht

stellen.
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te

melden

door elk van de oprichtsters

wordt

in-

zullen de oprichtsters een beschrijving opIndien de waarde van de inbreng van UCN of
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Uranit hoger dan wel lager is dan de stortingsplicht, in de zin als sub l bedoeld, zal uit. de beschrijving tevens de grootte van het verschil blijken.
3. De sub 2 bedoelde beschrijving van hetgeen wordt
ingebracht zal bovendien vermelden de daaraan toegekende waarde en de toegepaste waarderingsmethoden,
welke methoden zullen voldoen aan normen die in het
. maatschappelijke
verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en zal betrekking hebben op de toestand van
de desbetreffende
inbreng op een mei negentienhonderddrieennegentig.
Daarnaast zal de beschrijving
vermelden het aantal aandelen, ter volstorting waarvan de desbetreffende
inbreng geschiedt.
De hiervoor bedoelde overeenkomst
is thans voor de
vennootschap verbindend. De beschrijving in de zin
van de wet van hetgeen wordt ingebracht is thans opgesteld en door de oprichtsters ondertekend. Over de
beschrijving heeft een daartoe op grond van de wet
bevoegde accountant verklaard dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht, bij toepassing van in het
maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde
ten minste beloopt het in de
waarderingsmethoden,
verklaring genoemde bedrag van de stortingsplicht,
in geld uitgedrukt, waaraan door UCN en Uranit met
ieders inbreng moet worden voldaan. De oprichtsters
is niet bekend dat de waarde na de beschrijving aanzienlijk is gedaald.
Voor zover de storting op aandelen bestaat uit storting in geld heeft deze storting plaatsgevonden op
de wijze als bedoeld in artikel 203a, lid 1, Boek 2,
Burgerlijk Wetboek, welke storting de vennootschap
aanvaardt;
van vorenbedoelde
inbreng
De levering ter uitvoering
zal direct na oprichting van de vennootschap plaatsvinden.
er zal voorlopig een directeur zijn; voor de eerste
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maal wordt tot directeur
Maria Hootsmans, wonende

Norbertus Antonius
te 3818 GN Amersfoort,
Rotterdam op een september

benoemd

Nassaulaan 1, geboren te
negentienhonderdtweeendertig;
de vereiste ministeriele verklaring van geen bezwaar
is verleend op zesentwintig augsutus negentienhon-

B.V. 467. 786.
de comparant, dat de oprichtsters

derddrieennegentig,

nummer

en
Vervolgens verklaart
de vennootschap — onverminderd
de naleving van artikel
204c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor zover dat artikel
op het hierna bepaalde van toepassing is — het volgende
zijn overeengekomen:
Voor een januari negentienhonderdvierennegentig
zal van
Nederland N. V. en Uranit
hetgeen door Ultra-Centrifuge
door de vennootschap een nadere beGmbH is ingebracht
schrijving worden opgesteld. Daarbij zal hetgeen is ingebracht naar de toestand daarvan op de Oprichtingsdatum,
met inachtneming
van dezelfde waarderingsmethoden
als die,
welke zijn vermeld in de beschrijving bedoeld sub 2 van de
hiervoor bedoelde overeenkomst, worden gewaardeerd. De nadere beschrijving zal worden voorzien van een verklaring
waaruit blijkt dat de waarde
van een register-accountant,
Nederland N. V. en Uranit
van hetgeen door Ultra-Centrifuge
— bij toepassing
GmbH is ingebracht
van evengemelde waarde- op de Oprichtingsdatum ten minste gelijk
ringsmethoden
is aan de waarde, welke daaraan blijkens de nadere beschrijving is toegekend. Indien de uit de nadere beschrijving blijkende waarde van de inbreng van Ultra-Centrifuge
Nederland N. V. of Uranit GmbH hoger is dan de waarde van
haar inbreng blijkens de beschrijving, bedoeld sub 2. c.
van de hiervoor bedoelde overeenkomst,
zal, zo het UltraCentrifuge Nederland N. V. betreft, zij voor het verschil
in de boeken van de vennootschap {verder) worden gecrediteerd, en, zo het Uranit GmbH betreft, het verschil als
(verder) agio worden aangemerkt; in het omgekeerde geval
zal het bedrag van de creditering respectievelijk het agio
met een bedrag ter grootte van het verschil worden vermin-

Company.info

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

~

a 79

derd. Indien het bedrag van de oorspronkelijke creditering
respectievelijk het oorspronkelijke agio daartoe te laag
mocht zijn, zal het tekort onverwijld door Ultra-Centrifuge Nederland N. V. casu quo Uranit GmbH in geld worden ge-

stort.
waarvan de artikelen 203a en 204a, Boek 2, Burgerlijk Wetboek aanhechting aan deze akte voorschrijven
en het ontwerp van deze akte waarop de ministeriele verklaring van geen bezwaar is gesteld, worden aan deze akte ge-

De

stukken,

hecht.
Van het bestaan van de volmachten
zaam

is mij, notaris,

genoeg-

gebleken'

volmachten blijkt uit vier onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte worden gehecht.
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Rotterdam
op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant is
opgegeven en hij heeft verklaard van de inhoud van de akte
kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarna
van geen prijs te stellen, wordt deze akte onmiddellijk
voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet
voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij
notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.
(get) PHIL Simons, Paul Klemann.
Volgt verklaring van geen bezwaar.
Van de

VAN

schriftelijke

BEZWAREN

NIET GEBLEKEN No.

B.V, . 467. 7B6

26 augustus l993
van Justitie'
De Staatssecretaris
Namens de Staatssecretaris
Het Hoofd van de Afdeling

's-Gravenhage,

Rechtspersonen.
Voor deze (get ~
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Amendment of the
Articles of Association
This twenty-second day of December two thousand andfive,appeared before me, JanMathijs Petrus Hermans, civil law notary in Rotterdam:
Miriam Karin Anneke Offringa, Esq., with office address at 666 Weena, 3012 CN
Rotterdam, the Netherlands, born In Geldrop on the twentieth day of December one
Ihousand nine hundred seventy-five,
The said individual declared as follows:
(A)
the Articles of Association of Urenco Nederland B,V.. a private company with
limited liability, having its corporate seat in Almelo and its registered offtee at
7601 PZ Almelo, Drienemansweg 1, (the "Company"), registered with the Trade
Register of the Chamber of Commerce and Industries for De Veluwe en Twente
under file number 06070616, have lastly been amended by a Deed dated the
first day of October two thousand three, executed before a substitute of S.
Perrick, Esq., civil law notary in Amsterdam, for which amendment the ministerial
certificate of no objection has been granted on the twenty-second day of
September two thousand three under number B.V. 467786;
(B)
on the first day of December two thousand five the supervisory board has
approved the proposal of the management board to amend the Articles of
Association;
(C)
on the sixth day of December two thousand and five the general meeting of the
Company has resolved to amend and re-adopt the Articles of Association;
(D)
she has been appointed by said resolution to apply for the required certificate of
no objection on the draft of the present Deed, and has been authorised to make
the changes which may be required by or on behaif of the Minister of Justice;
and
(E)
she furthermore has been authorised to have the Deed of amendment of the
Articles of Association executed and signed,
The said individual subsequently declared to amend the Articles of Association of the
Company In full, so that the complete text of the Articles of Association shall read as
follows:
ARTICLES OF ASSOCIATION
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CHAPTER I.
Definitions.
Article 1.
In these articles of association the following expressions shall have the following
meanings:
a.
the general meeting: the body of the company formed by shareholders;
b.
the general meeting of shareholders: the meeting of shareholders;
c.
the distributable part of the net assets: that part of the company's net assets
which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must
be maintained by virtue of the law;
d.
the annual accounts: the balance sheet and the profit and loss account with the
explanatory notes;
e.
the annual meeting: the general meeting of shareholders held for the purpose of
discussion and adoption ofthe annual accounts;
f.
accountant: a "registeraccountant' or other accountant referred to In Article 393,
Book 2 of the Dutch Civil Code, as well as an organisation within which such
accountants practise;
g.
dependent company:
a legal entity in respect of which fhe company or one or more dependent
companies, solely or jointly and for its or their own account, contrlbute(s)
at least one-half of the issued capital;
a partnership, of which the [business] undertaking is registered in the
commercial register and for which the company or a dependent company
is fully liable as a partner towards third parties for all debts.
h.
works council; the works council of the company or of a dependent company, as
meant in Article 268 paragraph 11, Book 2 of the Dutch Civil Code and to which
works council the provisions of the Works Councils Act [Wet op cte
ondememingsradan] apply.
CHAPTER II.
Name, seat, objects.
Article 2. Name and seat.
1.
The name of the company shall be:
Urenco Nederland B.V.
2.
The official seat of the com pany shall be in Almelo.
Article 3. Objects.
The objects of the company shall be:
a.
to install, operate, maintain and dismantle factories, cascades and
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centrifuges capable of enriching uranium isotopes or other isotopes by whatever
method or process, for civil application; and to take on commitments and to
perform activities In connection with the planning, purchase, design, building,
installing, operation and other matters relating to the above mentioned factories,
cascades and centrifuges and their activities or in anyway whatsoever related
thereto, Including the marketing and sale of products;
b.
to render or realise services with regard to or related to every factory or activity
mentioned under a. and the purchase, sale or trade in enriched, natural and
depleted uranium and other isotopes as well as combinations thereof, especially,
uranium hexaflouride, as well as other kind of materials, property, material parts
or combinations;
c. to undertake research and development in connection with the activities
contained in sub a and sub b;
d. to exploit and fo trade patents, trademarks, licenses, know-how and other
industrial property-rights;
e.
to incorporate, to participate in any way whatsoever, to manage, to supervise, to
operate and to promote enterprises, companies and businesses;
f.
to finance enterprises and companies;
g.
to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory
notes or other securities or evidence of Indebtedness as well as to enter into
agreements In connection with the aforementioned;
h.
to supply advice and to render sen/ices to enterprises and companies with which
the company forms a group and to third parties;
i.
to render guarantees, to bind the company and to pledge Its assets for
obligations ofthe companies and enterprises with which it forms a group and on
behalf of third parties;
j.
to obtain, alienate, manage and exploit registered property and items of property
in general;
k.
to trade in currencies, securiSes and items of property in general; and
I.
to perform any and all activity of industrial, finandal or commercial nature,
as well as everything pertaining to the foregoing,relatingthereto or conducive
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thereto, all in the broadest sense of the word.
CHAPTER III.
Capital and shares. Register.
Article 4. Authorised capital.
1.
The authorised capital shall amount to two hundred and thirty-two million and fifty
thousand euro (EUR 232,050,000).
2.
The authorised capital shall be divided into five hundred and ten thousand
(510,000) ordinary shares, each share with a nominal value of four hundred and
fifty-five euro (EUR 455), numbered 1 up to and including 510,000.
3.
All shares shall be registered shares. No share certificates shall be Issued.
Article 6. Register of shareholders.
1.
The management board shall keep a register In which the names and addresses
of all shareholders are recorded, showing the date on which they acquired the
shares, the date of the acknowledgement or notification, and the amount paid on
each share, including the category of share.
2.
The names and addresses of those with a right of usufruct or a pledge on the
shares shall also be entered in the register, stating the date on which they
acquired theright,and the date of acknowledgement or notification.
3.
Each shareholder, each usufructuary and each pledgee shall be required to give
written notics of his address to the company.
4.
Tbe register shall be kept accurate and up to date. All entries and notes In the
register shall be signed by a member of the management board and a member
of the supervisory board.
5.
On application by a shareholder, a usufructuary or a pledgee, the management
board shall furnish an extract from the register, free of charge, insofar as it
relates to hisrightsin a share.
6.
The management board shall make the register available at the company's office
fbr inspection by the shareholders.
CHAPTER IV.
Issuance of shares. Own shares.
Articlefi.Issuance of shares. Body of the company competent to Issue shares.
Notarial deed.
1.
The issuance of shares may only be effected pursuant to a resolution of the
general meeting, insofar as the general meeting has not designated another
body ofthe company in this respect.
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.
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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, subject to the
limitations set by law.
3.
Shareholders shall have a similar right of pre-emption if options are granted to
subscribe for shares.
4.
Prior to each single issuance therightof pre-emption may be limited or excluded
by the corporate body competent to Issue.
Article 8. Payment for shares.
1.
The full nominal amount of each share must be paid In on issue.
2.
Payment for a share must be made in cash Insofar as no other manner of
payment has been agreed on. Payment in foreign currency can be made only
after approval by the company.
Article 9. Own shares.
1.
When issuing shares, the company shall not be entitled to subscribe for its own
shares.
2.
The company may, subject to the relevant provisions of the law, acquire fully
paid-in shares In Its own capital or depository receipts thereof, up to the
maximum permitted by law,
3.
The company may give loans with a view to the taking or acquisition of shares in
its capital or depository receipts thereof, but only up to the amount of the
distributable resen/es.
4.
The disposal of shares or depository receipts thereof held by the company shall
be effected pursuant to a resolution of the general meeting with due observance
ofthe provisions ofthe blocking clause.
5.
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.
CHAPTER V.
Transfer of shares. Limited rights. Issuance of depository receipts.
Article 10. Transfer of shares. Shareholders' rights. Usufruct. Pledging. Issuance
of depository receipts.
1,
The transfer of 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
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registered in the Netherlands to which those Involved are party.
Unless the company itself is party to the legal act, the rights attached 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.
3.
If a share is pledged or the owner creates a usufruct in a share, the voting rights
cannot be assigned to the usufructuary or fhe pledgee.
4.
The company shall not co-operata with the issuance of depository receipts ih
respect of its shares.
CHAPTER VI.
Blocking clause.
Article 11. Approval.
1.
In order to be valid, any transfer of shares shall require the approval in
accordance with the provisfons of this article ofthe general meeting. No approval
shall be required If either all shareholders have approved the Intended transfer in
writing, the approval of which shall remain valid for three months, or a
shareholder is obligated by law to transfer his shares to a prior shareholder.
2.
A shareholder who wishes to transfer shares—in Ihls article also referred to as:
the "applicant"—shall give notice of such intention to the management board by
registered letter or against a receipt, such notice shall specify the number of
shares he wishes to transfer and the person or the persons to whom he wishes
to transfer the shares.
3.
The management board shall ba obliged to convene and to hold a general
meeting within six weeksfromthe data of receipt of the notice referred to in the
preceding paragraph. The contents of such notice shall be stated in the
convocation.
4.
If tha meeting grants the approval requested, the transfer must take place within
three months thereafter.
5.
If:
a.
no such meeting as referred to In paragraph 3 has been held within the
term mentioned in that paragraph;
b.
at that meeting, no resolution has been adopted regarding the request for
approval;
c.
such approval has been refused without the meeting, having informed the
applicant at the same time as the refusal of one or
2.
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more Interested parties who are prepared to purchase all the shares to
which the request for approval relates, against payment in cash,
the approvaf requested shall be deemed to have been granted and, in the case
mentioned under a, shall be deemed to have been granted on the final day on
which the meeting should have been held.
6.
Unless the applicant and the party/parties Interested designated by the general
meeting and accepted by him agree otherwise as to the price or the
determination of the price, the purchase price of the shares shall be determined
by an independent expert, appointed at the request of the most willing party by
the chairman of the Chamber of Commerce in whose district the company has
been registered.
7.
The applicant shall remain entitled to withdraw, provided this occurs within one
month after he has been informed as to what interested party he can sell the
shares to which the request related, and at what price.
8.
Tbe costs of determining the price shall be borne:
a.
by the applicant if he withdraws;
b.
by the applicant as to one half and the purchasers as to the other half if
fhe shares are purchased by the interested parties, with the
understanding that each purchaser shall contribute in proportion to the
number of shares purchased by him;
c.
by the company in cases not falling under a or b.
9.
The company itself can only ba an Interested party as referred to in paragraph 5
under c with the consent ofthe applicant.
CHAPTER VII.
Management.
Article 12. Management board.
The management of the company shall be constituted by a management board,
consisting of one or more members.
Article 13. Appointment. Suspension and dismissal. Remuneration.
1.
The general meeting shall appoint the members of the management board
2.
A member of the managing board may at any time be suspended or dismissed
by the general meeting.
3.
A member of the managing board may at any time be suspended by the
supervisory board. Such suspension may at any time be discontinued by the
general meeting.
4.
The general meeting shall determine the remuneration and further conditions of
employment for each member ofthe management board.
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Article 14. Duties of the management board. Decision making process. Allocation
of duties.
1.
Subject to the restrictions Imposed by these articles of association, the
management board shall be entrusted with the management ofthe company.
2.
The management board may lay down rules regarding Its own decision making
process. The rules shall require the approval ofthe supervisory board.
3.
Resolutions of the management board may also be adopted in writing without
recourse to a management board meeting, provided they are adopted by a
unanimous vote of all members ofthe management board.
The expression in writing shall Include any document transmitted by current
means of communication and received in writing.
4.
The management board may determine the duties with which each member of
the management board will be charged in particular. This allocation of duties
shall require the approval of the supervisory board.
Article 15, Representation.
1.
The management board shall be authorised to represent the company. Each
member of the management board shall also be authorised to represent the
company.
2.
The management board may appoint staff members with general or limited
power to represent the company. Each staff member shall be abletorepresent
the company with due observance of any restrictions 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 one of the other
members of the management board. If there Is only one member of the
management board in office, the company shall be represented by such member
of the management board or such member of the supervisory board as the
supervisory board shall designate for this purpose. The general meeting shall at
all times be competent to designate one or more other persons for this purpose.
4.
Regardless of whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the
company vis-£-vls a holder of ali of the shares, or vis-a-vis a participant in a
marital community of which all ofthe sharesforma part, whereby the company is
represented by such shareholder or one of the participants, shall be put down In
writing. For the application of the foregoing sentence, shares held by the
company or Its subsidiaries shall not be taken into account.
5.
Paragraph 4 shall not apply to legai acts that, under their agreed terms, form part
of the normal course of business ofthe company.
Article 16, Approval of decisions ofthe management board.
1.
The following resolutions of the management board shall require the prior
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approval of the supervisory hoard:
a.
the issuance and acquisition of shares of the company and debt
instruments issued by the company or of debt instruments issued by a
limited partnership or a general partnership of which the company Is a
partner with full liability;
b.
the application for listing or the withdrawal of the listing of the debt
instruments, as referred to in a., on the official list of any stock exchange;
c.
the entering into or the termination of a lasting co-operation by the
company or a dependent company with another legal person or
partnership or as a general partner with full liability in a limited partnership
or general partnership if such co-operation or termination thereof is of farreaching significance for the company;
d.
the acquisition of participation by it or by a dependent company in the
capital of another company, the value of which equals at least the sum of
one-quarter of the issued capital and the reserves of the participating
company, as shown in its balance sheet with explanatory notes and any
far-reaching change in size of any such participation;
e.
any investments requiring an amount equal to at least the sum of onequarter of the issued capital and the reserves of the company as shown In
its balance sheet with explanatory notes;
f.
a proposal to amend the articles;
g.
a proposal to dissolve the company;
h.
an application for involuntary liquidation and for a moratorium of
payments;
i.
termination of the employment contract of a considerable number of
employees of the company or of a dependent company at the same time
or within a short time span;
J.
a far-reaching change in the working conditions of a considerable number
of employees of the company or of a dependent company; '
k.
a proposal to reduce the issued capital,
The supervisory board shall also be entitled to specify other 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.
The lack of approval as referred to in this article shall not affect the authority of
the management board or Its members to represent the company.
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4.

Every year, on a date to be proposed by the supervisory board, the board of
managing directors shall draft an investment plan, an operating budget, and
ancillary financial forecast and submit these plans and this budget to the
supervisory board for approval.
5.
The management board shall at least once a year inform the supervisory board
in writing ofthe broad lines ofthe strategic policy, the general and financial risks
and the management and control system ofthe company.
Article 17. Absence or prevention.
If a member of tha management board is absent or prevented from performing his
duties, the remaining members or member of the management board shall be
temporarily entrusted with the entire management of the company. If all members of the
management board, or the sole member of the management board, are absent or
prevented from performing their duties, the management of the company shall be
temporarily entrusted to the supervisory board which shall then be authorised to entrust
the management temporarily to one or more persons, whether or not from among Its
members.
CHAPTER VIII.
Supervisory board.
Article 18. Number of members. Job profile sketch. Criteria.
1.
The company shall have a supervisory board, consisting of three individuals. If
the number of supervisory board members is less than three, the supervisory
board will take immediately measures to fill its vacancies. In the meantime the
supervisory board will continue to be legally established.
2.
The supervisory board shall adopt a profile-in respectofits-size-and-compositionr
taking Into account the nature of the business, its activities, and the required
expertise and background of the supervisory board members. The supervisory
board shall discuss the profile for the first time at the adoption, and subsequently
at every change thereof, in fhe general meeting and with the works council.
3.
Members of the supervisory board cannot be:
a.
individuals in the service of the company;
b.
individuals in the service of a dependent company;
c.
directors of, and Individuals who are in the service of, a labour
organisation that is usually Involved In determining the terms of
employment ofthe persons referred to under a. and b.
Article 19. Appointment Suspension and dismissal. Vote of no confidence.
Remuneration.
1.
Notwithstanding paragraph 5, the supervisory board members shall be appointed
by the general meeting from a nomination drawn up by the supervisory board.
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The supervisory board shall simultaneously notify the general meeting and the
works council of the nomination. The nomination must state the reasons on
which they are based.
The general meeting and the works council may recommend candidates to the
supervisory board for nomination. The supervisory board shall notify them in
time, when, as a consequence whereof, and In accordance with the profile of
which, a vacancy has to be filled In Its midst If the qualified right to recommend
referred to in paragraph 3 applies tb the vacancy, the supervisory board shall
notify them thereof as well.
A recommendation or nomination shall state the candidate's age, his profession,
the number of the shares in the issued capital of the company he holds and the
positions he holds or has held, in so far as these are relevant for the
performance ofthe duties of a supervisory board member. In addition, the names
of tha legal entities of which he is already a supervisory board member shall be
stated; if those include legal entities which belong to the same group, reference
to that group will be sufficient. The nomination and the recommendation for
appointment or reappointment of a supervisory board member must state the
reasons on which they are based. At reappointment, the manner in which the
candidate has fulfilled his duties as a supervisory board member will be taken
into account.
With regard to one third of the number of members of the supervisory board the
supervisory board has to nominate the person recommended by the works
council, unless the supervisory board objects to ths recommendation on the
grounds that the proposed person is not qualified to perform the duties of a
member of the supervisory board, or that the supervisory board would not be
properly constituted if the candidate were appointed in accordance with the
recommendation. If the number of supervisory board members is not divisible by
three, the next lower number divisible by three will be taken into account for the
determination of the number of members with regard to which this qualified right
to recommend applies.
if the supemsory board objects to the recommendation referred to in paragraph
3, it shall infonn the works council of the objection and the reasons therefor. The
supervisory board shall consult the works council without delay in order to reach
consensus in respect of the recommendation. If the supervisory board
determines that it Is not possible to reach consensus on the recommendation, a
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rapraserrtative of the supervisory board, designated for that purpose, shalf
request the enterprises chamber of the Amsterdam court of appeal to uphold the
objection. The request shall not be made within four weeks after entering into
consultation with the works council. The supervisory board shall nominate the
person recommended by the works council If the enterprises chamber rejects the
objection. If the enterprises chamber upholds the objection, the enterprises
chamber may make a new recommendation in accordance with paragraph 3.
The general meeting may, with a simple majority of the votes cast, representing
at least one third of the issued capital, reject a nomination. If at least one third of
the Issued capital was not represented at the meeting, a new meeting may be
convened in which the nomination may be rejected with a simple majority of the
votes cast. In that event, the supervisory board shall draw up a new nomination.
Paragraphs 2 up to and including 4 shall then apply. If the general meeting does
not appoint the person nominated and does not resolve to reject the nomination,
the supervisory board shall appoint the person nominated.
The general meeting may delegate the powers entrusted to It in accordance with
paragraph 2 for a period to be determined by the general meeting, each time not
exceeding two consecutive years, to a committee of shareholders of which its
members will be appointed by the general meeting; in such a case the
supervisory board shall send the notification as mentioned In paragraph 2 to the
committee. The general meeting mayrevokethis delegation anytime.
A member of the supervisory board shall retire not later than the day on which
the first general meeting of shareholders is held after four years have elapsed
since his appointment. Reappointment is possible, in accordance with the job
profile as referred to in article 18, paragraph 2. In case of reappointment, the
manner in which the candidate has fulfilled his duties as a supervisory board
member will be taken into account.
A member of the supervisory board may be dismissed or suspended in
accordance with article 271, paragraphs 2 and 3, Book 2 of the Dutch Civil Coda.
The general meeting may, with a simple majority of the votes cast, representing
at least one third of the issued capital, revoke its trust in the supervisory board.
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The resolution shall state the reasons therefor. The resolution results In the
Immediate dismissal ofthe members ofthe supervisory board. Article 271a Book
2 ofthe Dutch Civil Code shall apply accordingly.
10.
The general meeting may establish remuneration for supervisory board
members.
11.
If all seats in the supervisory board are vacant, the appointment shall be made
by the general meeting in accordance with article 269 Book 2 of the Dutch Civil
Code.
Article 20. Duties and powers. Proceedings and decision making process.
1.
It shall be the duty of the supervisory board to supervise the management of the
management board and the general course of affairs in the company and its
business, It shall assist the management board with advice. In performing their
duties, the supemsory board members shall act in accordance with the Interests
of the company and its business.
2.
The supervisory board shall elect a chairmanfromamong its members. In the
absence of the chairman, the meeting shall Itself appoint a chairman.
3.
The supervisory board shall meet whenever the chairman, or two other
supervisory board members, or the management board, deem(s) such
necessary.
4.
AU resolutions of the supervisory board shall be adopted by a majority of the
votes cast
5.
Resolutions of the supervisory board shall only be valid if passed at a meeting at
which the majority of the supervisory board members are present or represented.
B.
A supemsory board member may be represented by a co-member of the
supervisory board authorised in writing. Article 14, paragraph 3, second
sentence, shall apply. A supervisory board member may not act as
representative for more than one co-member.
7.
The supervisory board may also adopt resolutions without a meeting, provided
they are adopted in writing and by a unanimous vote of all members of the
supervisory board. Article 14, paragraph 3, second sentence, shali apply.
8.
The supervisory board shall meet together with the management board as often
as the supervisory board or management board deems such necessary.
CHAPTER IX.
Annual accounts. Profits.
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Article 21. Fiscal year. Drawing up ofthe annual accounts. Accountants.
1.
The fiscal year of the company shall be the calendar year.
2.
Annually, not later than five months after the end of the fiscal year, unless by
reason of special circumstances this term is extended by the general meeting by
not more than six months, fhe management board shall draw up annual accounts
and deposit the same for inspection by the shareholders at the company's office.
The management board will send the annual accounts also to the works council.
3.
The annual accounts shall be signed by all the members of the management:
board and all members of the supervisory board; if the signature of one or more
of them is lacking, this shall be stated and reasons given.
4.
The company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to
audit the annual accounts.
Article 22. Adoption ofthe annual accounts. Publication.
1.
The general meeting shall adopt the annual accounts. The adoption shall not
automatically discharge the management board members and the supervisory
board members for the management pursued and the supervision thereof,
respectively.
2.
The company shall publish the annual accounts within eight days following fhe
adoption thereof, subject to statutoiy exemptions, if applicable.
Article 23. Profits.
1.
The general meeting shall determine the allocation of profits.
2.
Dividends may be paid only up to an amount, which does not exceed the amount
ofthe distributable part of the net assets.
3.
Dividends shall be paid after adoption of the annual accounts from which it
appears that payment of dividends is permissible.
4.
The management board may, subject to due observance of paragraph 2, resolve
to pay an interim dividend.
5.
The general meeting may, subject to due observance of paragraph 2, resolve to
make payments to the charge of any reserve.
6.
A claim of a shareholder for payment shall be barred after five years have
elapsed,
CHAPTER X.
General meetings of shareholders.
Article 24. Annual meeting. Other meetings. Convocation.
1.
The annual meeting shall be held annually, and not later than six months after
the end of the fiscal year for the purpose of discussion and adoption of the
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annual accounts.
2.
Other general meetings of shareholders shall be held as often as the
management board or the supervisory board deems such necessary,
3.
General meetings of shareholders shall be convened by the supervisory board or
the management board by letter mailed to the addresses of the shareholders as
shown in the register of shareholders.
4.
The convocation shall take place no later than on the fifteenth day prior to the
date ofthe meeting.
5.
The general meetings of shareholders shall be held in the municipality in which
the company has its official seat according to these articles of association.
6.
The general meetings of shareholders shall be presided over by the chairman of
the supervisory board, in his absence, the meeting 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.
Ths members of the supervisory board and the members of tfie management
7.
board shall, as such, have the right to give advice in the general meeting of
shareholders.
A subjectfordiscussion of which discussion has been requested in writing not
8.
later than thirty days before tha day of tha meeting by one or more shareholders
who individually or jointly represent at least one percent of the issued capital,
shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other
subjects for discussion, provided that no important interest of the company
dictates otherwise.
Article 26. The entire Issued capital Is represented. Records.
1.
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 such resolutions are adopted unanimously.
2.
The management board shall keep a record of the resolutions made. If the
management board is not represented at a meeting, the chairman ofthe meeting
shall provide the management board with a transcript ofthe resolutions made as
soon as possible after the meeting.
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The records shall be deposited at the offices of the company for Inspection by
the shareholders. Upon request, each of them shail be provided with a copy or
an extract of such record at not more than the actual costs.
Article 26. Votes,
1.
Each share shall confer fhe right to cast one vote.
2.
The right to take part in the meeting may be exercised by a proxy authorised in
writing. Article 14, paragraph 3, second sentence, shall apply.
3.
Insofar as no greater majority Is prescribed by the. law, all resolutions shall be
adopted by a simple majority df the votes cast.
4.
If there Is a tie of votes the proposal shall thus be rejected.
Article 27. 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 a unanimous
vote representing the entire issued capital. Article 14. paragraph 3, second
sentence, shall accordingly apply.
2.
The provisions of. article 24, paragraph 7 shall apply correspondingly to the
adoption of resolutions outside a meeting as referred to In paragraph 1.
3.
The managament board shall keep a record of the resolutions thus made. Each
^ of the 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. Upon request, each of them shall be provided
with a copy or an extract of such record at not mom than the actual costs.
CHAPTER XI.
Amendment ofthe articles of association and dissolution. Liquidation.
Article 28. Amendment of the articles of association and dissolution.
When a proposal 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. As regards an amendment of the articles of
association, a copy of the 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 shareholders until the end of the meeting.
Article 29. Liquidation.
1.
In the event of dissolution of the company by virtue of a resolution of the general
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meeting, the members of the management board shall be charged with the
liquidation of the business of the company and the supervisory board with the
supervision thereof.
2.
During liquidation, the provisions of these articles of association shall remain in
force as far as possible.
3.
The balance remaining after payment of debts shall be transferred to the
shareholders in proportion to the aggregate amount of their shareholdings,
4.
The liquidation shall furthermorB be subject to the provisions of Title 1, Book 2 of
the Dutch Civil Code.
Transitional provisions.
On the second vacancy in the supervisory board wiB apply the qualified right of
recommendation of the works council, until one third of the number of members of the
supervisory board has been appointedfromthe recommendation ofthe works council.
Closing Statements:
The Ministry of Justice has on the twenty-first day of December two thousand and five
Issued a certificate (regislration number B.V. 467786) stating that no objections have
been found fo exist.
The resolution to amend the Articles of Association and the statement ofthe Minister of
Justice shall be attached to this Deed (attachments).
I, civil law notary, stated and explained the substance of this Deed and pointed out the
consequences of the contents of this Deed to the said Individual, who is known to me,
civil law notary. The said individual then declared that the said individual had noted the
contents of this Deed and that the said Individual agreed therewith. Subsequently, this
Deed was executed In Rotterdam, and was, immediately after it had been read aloud In
part, signed by the said individual and by me, civil law notary, on the date first above
written.
(signed) the person appearing and the civii law notary.
AUTHORISED COPY
[signature]

[seal:]
Mr. J.-M.P. HERMANS
NOTARY OF ROTTERDAM
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