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De ondergetekende: 

mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in Amsterdam, verklaart over de statuten (de "Statuten") 

van de naamloze vennootschap: Het Koninklijk Concertgebouw N.V., statutair gevestigd 

in Amsterdam, voorheen genaamd: Het Concertgebouw N.V. (de "Vennootschap") het 

volgende: 

(i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst; 

(ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "Akte"), verleden voor een 

waarnemer van mr. C.A. Voogt, notaris in Amsterdam, op 25 juni 2019. 

lk, mr. C.A. Voogt, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) 

opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het 

uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Vennootschap en een afschrift 

van de Akte. 

Getekend in Amsterdam op 26 juni 2019. 



Naam en zetel. 

Artikel 1. 

STATUTEN 

van: 

Het Koninklijk Concertgebouw N.V. 

statutair gevestiqd in Amsterdam 

d.d. 25 juni 2019 

DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

1. De vennootschap draagt de naam: Het Koninklijk Concertgebouw N.V. 

2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. 

Doel. 
Artikel 2. 

1. De vennootschap heeft ten doel: 

a. het stichten en instandhouden van een gebouw te Amsterdam in hoofdzaak geschikt 

tot het geven van concertuitvoeringen; 

b. het organiseren van concerten en het zonodig instandhouden van een orkest 

alsmede het voorzien in een muziekeducatieprogramma ten behoeve van kinderen; 

c. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin met het voorgaande 

verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn. 

2. Ter ondersteuning van het onder lid 1 genoemde doel kan de vennootschap concertzalen 

en aanhorigheden verhuren alsmede een horecagelegenheid drijven. 

3. De vennootschap heeft geen winstoogmerk. 

Duur. 

Artikel 3. 

De vennootschap heeft een aanvang genomen op acht juli achttienhonderd tweeentachtig en is 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Kapitaal en uitgifte van aandelen. 

Artikel 4. 

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro 

(EUR 1.000.000,--) en is verdeeld in: 

eenduizend zevenhonderd (1.700) preferente aandelen; 

driehonderd (300) gewone aandelen A ("oprichtersaandelen"); en 

tweeduizend (2.000) gewone aandelen B ("jubileumaandelen"), 

elk met een nominale waarde van tweehonderdvijftig euro (EUR 250,--) 

2. Uitgifte van aandelen vindt plaats ingevolge een besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders, tenzij de directie daartoe door de algemene vergadering van 

aandeelhouders is aangewezen voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar. 

Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De 

aanwijzing kan op ieder moment voor niet langer dan vijf jaar worden hernieuwd. 

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Het besluit tot 

uitgifte van aandelen door de algemene vergadering van aandeelhouders en het besluit tot 

aanwijzing, kan slechts genomen worden op grond van een door de raad van 

commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie. 
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Elk besluit van de directie, indien daartoe aangewezen, omtrent uitgifte van aandelen is 

onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. 

3. Uitgifte van aandelen kan behoudens het bepaalde in artikel 80 van Baek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek niet beneden pari en slechts tegen volstorting plaatsvinden. 

4. De directie van de vennootschap is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene 

vergadering van aandeelhouders bevoegd onder goedkeuring van de raad van 

commissarissen tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94 Baek 2 

van het Burgerlijk Wetboek. 

lndien bekend is gemaakt welk bedrag aan aandelen zal warden uitgegeven en slechts een 

kleiner bedrag kan warden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de 

voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen. 

De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen. 

Aandelen die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen gaan op het 

tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke !eden van de directie. leder lid van de 

directie is hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze aandelen met de wettelijke 

rente van dat tijdstip af. 

Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, 

dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen. 

5. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot 

uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de directie als bedoeld in lid 2 van dit artikel, 

wordt een volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het 

Handelsregister. 

6. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten 

kantore van het Handelsregister met vermelding van aantal en de soort. Het bepaalde in 

de !eden 2 tot en met 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen 

van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van 

aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen 

uitoefent. 

7. De vennootschap is bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten 

van aandelen. 

Voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. 

Artikel 5. 

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht, uit te 

oefenen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij de 

aandelen worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. 

Houders van aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die warden uitgegeven 

aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. 

2. De aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht aan houders van aandelen, alsmede 

aan houders van certificaten op naam, vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen 

geschiedt schriftelijk aan het door hen opgegeven adres. 

Het voorkeursrecht kan warden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken na de dag 

van verzending van de hiervoor genoemde aankondiging. 



DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

3. Het voorkeursrecht kan op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd 

voorstel van de directie worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene 

vergadering van aandeelhouders. 
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Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien deze 

daartoe is aangewezen bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders en 

mits tevens bevoegd tot uitgifte van de aandelen waarop de beperking of uitsluiting van het 

voorkeursrecht betrekking heeft. 

Deze aanwijzing kan slechts voor ten hoogste vijf jaren geschieden en op ieder tijdstip voor 

niet langer dan vijf jaren worden verlengd. 

Elk besluit van de directie omtrent beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is 

onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. 

4. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van aandelen 

eveneens een voorkeursrecht; 

de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. 

Houders van aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven 

aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van die aandelen 

uitoefent. 

5. In het voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of 

uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de 

voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. 

6. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of 

uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de directie daartoe is een 

meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist, indien 

minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. 

De vennootschap is verplicht binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan 

ten kantore van het Handelsregister neer te leggen. 

Verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen. 

Artikel 6. 

1. De vennootschap kan ingevolge besluit van de directie en na verkregen goedkeuring van 

de raad van commissarissen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten 

daarvan (ook indien deze certificaten niet met medewerking van de vennootschap zouden 

zijn uitgegeven) alleen verkrijgen om niet dan wel indien: 

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het 

gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die 

krachtens de Wet moeten worden aangehouden; en 

b. na de verkrijging ten minste een aandeel in het kapitaal van de vennootschap wordt 

gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of 

een van haar dochtermaatschappijen. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid ender a 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 die zij en haar 

dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. 
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Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening 

overeenkomstig artikel 16 is vastgesteld dan kan de vennootschap geen aandelen in haar 

eigen kapitaal overeenkomstig dit artikel verkrijgen. 

3. Tot verkrijgen anders dan om niet behoeft de directie de machtiging van de algemene 

vergadering van aandeelhouders. 

Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. 

De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel 

aandelen mogen warden verkregen, hoe zij mogen warden verkregen en tussen welke 

grenzen de prijs moet liggen. 

4. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan (ook al mochten deze 

certificaten niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) slechts in pand 

nemen indien: 

a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn; 

b. het nominale bed rag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in 

pandgehouden eigen aandelen en certificaten daarvan (daaronder begrepen 

certificaten welke niet met medewerking van de vennootschap mochten zijn 

uitgegeven) tezamen niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; 

en 

c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft 

goedgekeurd. 

5. Door de vennootschap verworven aandelen in eigen kapitaal zullen warden vervreemd op 

de tijdstippen en ender de condities als door de directie ender goedkeuring van de raad 

van commissarissen te bepalen. 

6. De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aandelen in de vennootschap die zij 

zelf of een dochtermaatschappij houdt of waarop zij of een dochtermaatschappij een recht 

van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 

De vruchtgebruiker of de pandhouder van een door de vennootschap zelf of een 

dochtermaatschappij gehouden aandeel in de vennootschap kan daarvoor evenmin stem 

uitbrengen indien het vruchtgebruik of het pandrecht door de vennootschap zelf is 

gevestigd. 

Voor aandelen in de vennootschap waarvan de vennootschap zelf of een 

dochtermaatschappij de certificaten houdt (daaronder begrepen certificaten die niet met 

medewerking van de vennootschap mochten zijn uitgegeven) kan geen stemrecht warden 

uitgeoefend. 

7. Aandelen waarvoor geen stemrecht kan warden uitgeoefend warden buiten beschouwing 

gelaten bij de berekening van een meerderheid, alsmede bij de vaststelling of het gehele 

geplaatste kapitaal, dan wel een bepaald gedeelte daarvan, ter vergadering is 

vertegenwoordigd of in enig ander opzicht wordt vertegenwoordigd. 

8. Op aandelen, welke de vennootschap in eigen kapitaal heeft verworven, geschieden geen 

winst- of liquidatie-uitkeringen ten behoeve van de vennootschap. 

Kapitaalvermindering. 

Artikel 7. 

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, doch niet dan op grond van een door 

de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie, besluiten tot 
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van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, zulks met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 99 en 100 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
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2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen, die de 

vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten (ongeacht of deze met medewerking 

van de vennootschap zijn uitgegeven) houdt. 

Aandelen. 

Artikel 8. 

1. De aandelen luiden op naam en zijn voor elke soort afzonderlijk doorlopend genummerd 

van 1 af. 

2. Door de vennootschap wordt een register van aandeelhouders aangehouden, waarin de 

namen en adressen van de aandeelhouders warden ingeschreven met vermelding van de 

soort, het aantal en de nummers van de aandelen, welke te ieders name te boek staan en 

het op elk van die aandelen gestorte bedrag. 

3. In het register warden tevens opgenomen de namen en adressen van hen, die een recht 

van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding welke aan die 

aandelen verbonden rechten hun, overeenkomstig het hierna in de leden 9 en 10 

respectievelijk 13 en 14 van dit artikel bepaalde, toekomen. 

In het register warden tevens opgenomen de namen en adressen van de houders van 

eventueel met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van 

aandelen in de vennootschap. 

4. ledere houder van een of meer aandelen, alsmede ieder die een recht van vruchtgebruik of 

een pandrecht op een of meer aandelen heeft, alsook iedere houder van eventueel met 

medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen in de 

vennootschap, is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn adres bij de vennootschap 

bekend is. 

5. Alie inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders warden 

gewaarmerkt door een directeur van de vennootschap. 

6. Op diens verzoek wordt aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder 

kosteloos een uittreksel uit het register verschaft met betrekking tot zijn recht op enig 

aandeel. 

Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht dan vermeldt het 

uittreksel aan wie de hierna in de !eden 9 en 1 O respectievelijk 13 en 14 van dit artikel 

bedoelde rechten toekomen. 

Zodanige uittreksels warden getekend door een directeur van de vennootschap. 

7. Het register ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders, 

alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders, voorzover hen het aan de aandelen 

verbonden stemrecht toekomt. 

8. lndien op een aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd komt het stemrecht 

verbonden aan dat aandeel, toe aan de aandeelhouder, tenzij dit stemrecht bij de vestiging 

van het recht van vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker is toegekend. 

9. De houder van een aandeel, waarvan het stemrecht toekomt aan een vruchtgebruiker en 

de vruchtgebruiker van een aandeel aan wie het stemrecht op dat aandeel toekomt 
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genieten de rechten als door de Wet toegekend aan houders van met medewerking van 

een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in die vennootschap. 

Een vruchtgebruiker van een aandeel aan wie het stemrecht niet toekomt geniet die 

rechten niet. 

10. lndien op een aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd komen de uit dat aandeel 

voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, steeds aan de 

aandeelhouder toe, met dien verstande, dat hij de waarde van die rechten aan de 

vruchtgebruiker moet vergoeden, voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik 

daarop aanspraak heeft. 

11. Op aandelen in de vennootschap kan een pandrecht worden gevestigd. 

12. lndien op een aandeel een pandrecht is gevestigd komt het aan dat aandeel verbonden 

stemrecht toe aan de aandeelhouder, tenzij dit bij de vestiging van het pandrecht aan de 

pandhouder is toegekend. 

13. De houder van een aandeel waarvan het stemrecht toekomt aan een pandhouder, en de 

pandhouder van een aandeel aan wie het stemrecht op dat aandeel toekomt, genieten de 

rechten als door de Wet toegekend aan houders van met medewerking van een 

vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in die vennootschap. 

Een pandhouder van een aandeel aan wie het stemrecht op dat aandeel niet toekomt 

geniet die rechten niet. 

14. Waar in deze statuten sprake is van certificaathouders dienen daaronder te worden 

verstaan: 

houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van 

aandelen in de vennootschap; 
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al diegenen, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd recht van 

vruchtgebruik of pandrecht, overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaalde, de 

rechten genieten als door de Wet toegekend aan houders van met medewerking van 

een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in die vennootschap. 

15. lndien enig uit een aandeel voortvloeiend recht aan verschillende personen gezamenlijk 

mocht toekomen kunnen dezen dat recht ten opzichte van de vennootschap slechts 

uitoefenen door middel van een door hen gezamenlijk schriftelijk daartoe aangewezen 

lasthebber. 

16. Waar in deze statuten sprake is van aandelen of aandeelhouders, worden daarmede zowel 

de preferente aandelen als gewone aandelen A en de gewone aandelen B, respectievelijk 

de houders van preferente aandelen en de houders van gewone aandelen A en gewone 

aandelen B bedoeld, zonder onderscheid, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld of 

kennelijk uit het zinsverband blijkt. Waar in deze statuten sprake is van gewone aandelen, 

worden daarmede zowel de gewone aandelen A als de gewone aandelen B bedoeld, 

zonder onderscheid, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld of kennelijk uit het 

zinsverband blijkt. 

Aandeelbewijzen. 
Artikel 9. 

1. Op verzoek van een aandeelhouder worden aan deze voor de te zijnen name gestelde 

aandelen kosteloos aandeelbewijzen uitgereikt. 
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2. lndien op een aandeel een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, wordt zulks op het 

aandeelbewijs aangetekend met vermelding aan wie de in de leden 9 en 10 respectievelijk 

13 en 14 van artikel 8 bedoelde rechten toekomen. 

3. De aandeelbewijzen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter 

verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. 

4. De aandeelbewijzen worden getekend door een directeur en een lid van de raad van 

commissarissen van de vennootschap, welke ondertekening voor beiden in facsimile kan 

geschieden. 

De inrichting van de aandeelbewijzen en de bijbehorende dividendbewijzen en talons wordt 

overigens onder goedkeuring van de raad van commissarissen door de directie bepaald. 

5. Voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en talons kunnen door de directie op verzoek van 

belanghebbenden duplicaten worden afgegeven na zodanige publicaties en onder 

zodanige waarborgen als door de directie voor elk zich voordoend geval onder 

goedkeuring van de raad van commissarissen te bepalen. 

Uit de af te geven nieuwe stukken dient te blijken dat het duplicaten zijn. 

De aan een en ander verbonden kosten dienen door degenen die afgifte van duplicaten 

verzoeken aan de vennootschap te warden vergoed. 

Door afgifte van duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken ten opzichte van de 

vennootschap hun waarde. 

6. Van de afgifte van aandeelbewijzen cum annexis en duplicaten daarvan wordt in het 

register van aandeelhouders aantekening gesteld. 

Levering van aandelen. 

Artikel 10. 

1. De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de 

vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen, 

geschiedt bij notariele akte met inachtneming van artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. 

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen 

de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: 

a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; 

b. de akte aan de vennootschap is betekend; of 

c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door 

inschrijving in het aandeelhoudersregister, 

alles met inachtneming van de artikelen 2:86a en 2:86b Burgerlijk Wetboek. 

Bestuur. 

Artikel 11. 

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of 

meer leden. 

Het aantal leden van de directie wordt bepaald door de raad van commissarissen. 

2. Directeuren warden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit 

een bindende voordracht op te stellen door de raad van commissarissen. 

lndien door de raad van commissarissen niet binnen zes maanden na het ontstaan van de 

vacature een voordracht is opgesteld, alsmede indien de raad van commissarissen van 

haar recht tot het opstellen van een voordracht voor een vacature afziet is de algemene 

vergadering van aandeelhouders vrij in haar keuze. 
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De algemene vergadering van aandeelhouders kan te alien tijde het bindende karakter aan 

een voordracht ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste 

twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende tevens meer dan de 

helft van het geplaatste kapitaal. 

3. lndien de directie uit meer dan een directeur bestaat, kan de raad van commissarissen een 

van de directeuren benoemen tot algemeen directeur die meer in het bijzonder belast is 

met de algemene lijnen van het te voeren beleid. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid verdeelt de directie, onder voorafgaande 

goedkeuring van de raad van commissarissen, de taken onderling, van welke 

taakverdeling kan blijken uit de titel die gevoerd wordt door een directeur. 

5. Directeuren kunnen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, door de raad van 

commissarissen worden geschorst. 

Directeuren kunnen te alien tijde, zowel tezamen als afzonderlijk, door de algemene 

vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen. 

Anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan door de algemene 

vergadering van aandeelhouders echter slechts tot schorsing of ontslag van een directeur 

worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte 

stemmen, vertegenwoordigende tevens meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. 

Het bepaalde in artikel 120 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is ten deze niet 

toepasselijk. 

6. lndien niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing van een directeur is beslist 

omtrent ontslag van die directeur of opheffing van diens schorsing dan eindigt de schorsing. 

7. De beloning en verdere voorwaarden van aanstelling van iedere directeur worden 

vastgesteld door de raad van commissarissen. 

8. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het 

beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

De raad van commissarissen stelt met inachtneming van het vastgestelde 

bezoldigingsbeleid de beloning en andere voorwaarden vast die op de directeuren van 

toepassing zijn. 

9. De goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist voor 

besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het 

karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: 

a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; 

b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of 

een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel 

als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of 

vennootschap ender firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 

betekenis is voor de vennootschap; 

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter 

waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de 

geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening 

van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. 

Artikel 12. 
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1. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door de gezamenlijk 

fungerende directeuren uit te brengen aantal stemmen. 

2. De vergaderingen van de directie worden voorgezeten door de algemeen directeur. 

lndien de stemmen staken, wordt het voorstel opgedragen aan de raad van 

commissarissen. 

3. ledere directeur kan zich in de directie vergaderingen door een mede-directeur doen 

vertegenwoordigen, mits de volmacht schriftelijk is verleend. 

4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel 

van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten 

geschiedt en tenminste de volstrekte meerderheid van de stemgerechtigde directeuren 

zich v66r het te nemen besluit verklaart. 

5. De directie is, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen doch 

onverminderd eigen verantwoordelijkheid, bevoegd procuratiehouders aan te stellen met 

zodanige titulatuur en bevoegdheden als door de directie ender goedkeuring van de raad 

van commissarissen te bepalen. 

6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van 

de directie, omtrent zodanige handelingen en transacties als door de raad van 

commissarissen bepaald en door die raad duidelijk omschreven ter kennis van de directie 

gebracht. 

7. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de directie als 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 

van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen 

bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen het besluit. 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 13. 

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. lndien er meer dan een 

directeur in functie is, kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door twee 

gezamenlijk handelende directeuren. 

2. De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, 

procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. 

Artikel 14. 

1. lngeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren, berust het bestuur van de 

vennootschap bij de overblijvende directeuren, dan wel de enig overgebleven directeur. 

2. lngeval van belet of ontstentenis van alle directeuren, of van de enige directeur, berust het 

bestuur van de vennootschap tijdelijk bij de raad van commissarissen. 

Raad van commissarissen. 

Artikel 15. 

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie of meer 

commissarissen. 

2. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders 

uit een bindende voordracht op te maken door de fungerende leden van de raad. 

lndien door de raad van commissarissen niet binnen zes maanden na het ontstaan van de 

vacature een voordracht is opgesteld, alsmede indien de raad van commissarissen van 
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haar recht tot het opstellen van een voordracht voor een vacature afziet is de vergadering 

vrij in haar keuze. 

De algemene vergadering van aandeelhouders kan te alien tijde het bindend karakter aan 

een voordracht ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste 

twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende tevens meer dan de 

helft van het geplaatste kapitaal. 

3. Commissarissen kunnen te alien tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders 

worden geschorst of ontslagen. 

De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter een besluit tot schorsing of 

ontslag van een commissaris, anders dan op voorstel van de fungerende raad van 

commissarissen, slechts nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig 

uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende tevens meer dan de helft van het geplaatste 

kapitaal. 

Het bepaalde in artikel 120 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is ten deze niet 

toepasselijk. 

4. Onverminderd het hiervoor bepaalde treden commissarissen periodiek af volgens een door 

de raad van commissarissen zodanig op te stellen rooster, dat ieder jaar na afloop van de 

jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders tenminste een lid van de raad van 

commissarissen periodiek aftreedt en elke commissaris in elk geval periodiek aftreedt na 

afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het derde 

jaar na het jaar van zijn benoeming. 

Een periodiek aftredende commissaris is steeds terstond opnieuw benoembaar, met dien 

verstande dat een commissaris maximaal negen jaar zitting kan hebben in de raad van 

commissarissen en dat een commissaris die de functie van voorzitter heeft vervuld 

maximaal twaalf jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen. 

lngeval iemand tussentijds ter voorziening in een vacature tot commissaris wordt benoemd, 

neemt deze op het rooster de plaats in van degene in wiens plaats hij werd benoemd. 

5. De leden van de raad van commissarissen kunnen ter zake van de door hen voor de 

vennootschap verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een 

vergoeding van de noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten en een door de algemene 

vergadering van aandeelhouders te bepalen niet-bovenmatig vacatiegeld voor het 

bijwonen van vergaderingen van de raad van commissarissen. 

6. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de 

vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming. 

Hij staat de directie met raad terzijde. 

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de 

vennootschap en de met deze verbonden onderneming. 

De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten 

en bij de Wet is opgedragen. 

7. leder lid van de raad van commissarissen heeft te alien tijde het recht van toegang tot alle 

gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede met machtiging van de 

raad van commissarissen het recht van inzage met betrekking tot alle boeken en 
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bescheiden van de vennootschap en het recht de kas en andere waarden van de 

vennootschap te controleren. 

8. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. 

Op voordracht van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering van 

aandeelhouders een of meer !eden van de raad van commissarissen benoemen tot 

gedelegeerd commissaris, die alsdan meer in het bijzonder zal/zullen zijn belast met het 

plegen van regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken van de 

vennootschap. 

9. De raad vergadert zo vaak de voorzitter of een of meer leden zulks wensen, de directie 

zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering 

noodzakelijk. 

10. De raad besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door de gezamenlijke in functie 

zijnde leden van de raad uit te brengen aantal stemmen. 

11. leder lid van de raad brengt een stem uit. 

12. leder lid van de raad kan zich in de vergaderingen van die raad door een mede-lid doen 

vertegenwoordigen, mits de volmacht schriftelijk is verleend. 

13. De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle stemgerechtigde leden van de raad 

zijn geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard 

en tenminste de volstrekte meerderheid van de stemgerechtigde !eden van de raad zich 

voor het te nemen besluit verklaart. 

14. De raad van commissarissen kan commissies instellen, waarvan naast een of meer leden 

van de raad van commissarissen ook een of meer niet-leden van de raad van 

commissarissen deel kunnen uitmaken. 

Deze commissies hebben tot taak de directie en/of de raad van commissarissen gevraagd 

en ongevraagd op een bepaald terrein van advies te dienen. 

15. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van 

commissarissen als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 

tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming. Als hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden 

genomen, neemt de algemene vergadering van aandeelhouders het besluit. 

16. lngeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen, berust de taak van de 

raad van commissarissen bij de overblijvende commissarissen, dan wel de enig 

overgebleven commissaris. 

17. lngeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, neemt de directie zo spoedig 

mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen. 

Boekjaar, iaarrekening, jaarverslag. 
Artikel 16. 

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. 

2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn 

met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op 

grond van bijzondere omstandigheden, worden door de directie een balans en een winst

en verlies rekening opgemaakt, benevens een toelichting daarop als door de Wet 

voorgeschreven, al welke stukken (hierna ook aan te duiden met "de jaarrekening"), dienen 

te worden ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen. 
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Ontbreken een of meer handtekeningen dan dient de reden daarvan op de stukken te 

warden vermeld. 

Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering van 

aandeelhouders ter vaststelling brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent de 

vennootschap en het gevoerde bestuur. 

Dit jaarverslag wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en winst- en 

verliesrekening. 

3. De vennootschap geeft een register-accountant of andere volgens de Wet bevoegde 

deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde jaarrekening 

aan de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, 

voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de Wet gestelde 

voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en/of de ingevolge de 

Wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd. 

lndien de algemene vergadering van aandeelhouders geen register-accountant heeft 

benoemd wordt deze door de raad van commissarissen benoemd. 

4. Na behandeling van het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening wordt aan de 

algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel gedaan om decharge te verlenen 

aan directeuren voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur en aan 

commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop, alles voorzover uit de 

jaarrekening blijkt of is meegedeeld aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 

5. De jaarrekening, het jaarverslag en de overigens krachtens wettelijke bepalingen daaraan 

toe te voegen gegevens liggen, met ingang van de dag van verzending van de oproep tot 

de algemene vergadering van aandeelhouders, aan welke de jaarrekening ter vaststelling 

wordt voorgelegd, tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap ter 

inzage voor aandeelhouders en certificaathouders, die daarvan kosteloos afschrift kunnen 

verkrijgen. 

Bovendien kan ieder de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten 

warden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs afschrift verkrijgen totdat de 

stukken ten kantore van het Handelsregister zijn neergelegd. 

6. Onverminderd het overigens terzake bij de Wet bepaalde warden de jaarrekening, het 

jaarverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken gegevens 

binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening bij het Handelsregister neergelegd. 

Dividend en reserveringsbeleid. Winstbestemming. 

Artikel 17. 

1. De vennootschap heeft een dividend- en reserveringsbeleid. 

Een voorstel van de directie tot vaststelling van het dividend- en reserveringsbeleid van de 

vennootschap behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Het beleid wordt 

vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

2. Ten laste van de winst, blijkende uit de door de algemene vergadering van 

aandeelhouders vastgestelde winst- en verliesrekening wordt allereerst zoveel 

gereserveerd als de directie, ender goedkeuring van de raad van commissarissen, mocht 

beslissen. 

Tot het doen van uitkeringen op aandelen ten laste van de aldus ontstane reserve kan door 

de algemene vergadering van aandeelhouders slechts warden besloten op voorstel van de 
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De directie en raad van commissarissen richten zich bij de besluitvorming omtrent het 

reserverings- en uitkeringsbeleid primair op het waarborgen van de continu'iteit en identiteit 

van de vennootschap. 

Ten aanzien van uitkeringen ten laste van de reserve is het hierna in de tweede en derde 

zin van lid 2 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

Hetgeen na reservering als voormeld van de voor verdeling vatbare winst resteert wordt 

indien en voorzover mogelijk verdeeld als volgt: 

a. allereerst wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd van zes procent 

berekend over het nominale op die aandelen gestorte bedrag; 

b. vervolgens wordt op de gewone aandelen een dividend uitgekeerd van vijf procent 

berekend over het nominale op die aandelen gestorte bedrag. 

Het wegens ontoereikendheid van de voor verdeling vatbare winst in enig vorig boekjaar 

aan aandeelhouders ingevolge de vorige zin te weinig uitgekeerde dividend, zal - ender 

aftrek van eventuele uitkeringen op aandelen ten laste van enige reserve van de 

vennootschap - uit de alsdan resterende winst zoveel mogelijk - eerst op de preferente 

aandelen en vervolgens op de gewone aandelen - alsnog worden uitgekeerd. 

De na toepassing van het vorenstaande vervolgens nog resterende winst staat ter 

beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat 

deze - vervolgens nog - resterende winst strekt ten bate van preferente en gewone 

aandelen zonder onderscheid. 

3. De vennootschap kan slechts dividenden en andere uitkeringen doen voorzover haar eigen 

vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal 

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

4. lndien dividenden betaalbaar worden gesteld wordt daarvan schriftelijk kennis gegeven 

aan aandeelhouders en vruchtgebruikers. 

5. Winstuitkeringen waarover binnen vijf jaar na de dag waarop zij opeisbaar zijn niet is 

beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap. 

Algemene vergaderingen van aandeelhouders. 
Artikel 18. 

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse waar de 

vennootschap haar zetel heeft. 

2. lndien een vergadering elders wordt gehouden kunnen niettemin wettige besluiten warden 

genomen, indien het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. 

3. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie 

of door de raad van commissarissen. 

De oproepingen, alsmede andere kennisgevingen, geschieden per advertentie in tenminste 

een landelijk verschijnend veel gelezen dagblad. 

lndien met medewerking van de vennootschap certificaten aan toonder van aandelen in 

het kapitaal mochten zijn uitgegeven vermeldt de oproep tevens waar en uiterlijk op welke 

dag houders van dergelijke certificaten hun certificaten dienen te deponeren tegen afgifte 

van een ontvangstbewijs hetwelk recht van toegang tot de vergadering geeft. 

De oproep geschiedt uiterlijk op de vijftiende dag voor de vergadering en vermeldt de 

punten van behandeling dan wel de mededeling dat aandeelhouders en certificaathouders 
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ten kantore van de vennootschap en eventueel op zodanige andere plaatsen als in de 

oproep vermeld, van de agenda kennis kunnen nemen en daarvan gratis afschrift kunnen 

verkrijgen. 

4. Een of meer personen die tezamen gerechtigd zijn tot het uitbrengen van ten minste een 

honderdste gedeelte van het totaal aantal stem men dat kan worden uitgebracht, kunnen 

mits niet later dan op de zestigste dag voor de vergadering schriftelijk en met redenen 

omkleed aan de directie verzoeken een onderwerp in de algemene vergadering van 

aandeelhouders te behandelen. 

5. lndien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften 

mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep is vermeld, kan 

de vergadering geen wettig besluit nemen, casu quo over dat punt van behandeling geen 

wettig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. 

6. Als voorzitter van de algemene vergaderingen van aandeelhouders fungeert de voorzitter 

van de raad van commissarissen en bij afwezigheid van deze een der overige 

commissarissen door dezen uit hun midden daartoe aangewezen. 

Heeft die aanwijzing niet plaats, of is de aangewezen persoon niet ter vergadering 

aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

7. Van het in de algemene vergaderingen van aandeelhouders verhandelde worden notulen 

gehouden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon, 

door wie de notulen, tezamen met de voorzitter, worden vastgesteld en getekend, tenzij 

van het in de vergadering verhandelde op verzoek van de voorzitter notarieel proces

verbaal wordt opgemaakt. 

8. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. 

9. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering doen 

vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. 

10. Alie stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter voorstelt op andere wijze te 

stemmen en geen der aanwezigen daartegen bezwaar maakt. 

11. Geldige besluiten kunnen worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig 

uitgebrachte stemmen, voorzover in deze statuten of de Wet niet een grotere meerderheid 

wordt voorgeschreven. 

12. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

13. Bij staking van stemmen bij verkiezing van personen beslist het lot. 

In alle andere gevallen wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn 

verworpen. 

Artikel 19. 

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes 

maanden na de afloop van elk boekjaar. 

2. Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen zo 

dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit nodig acht, met dien verstande, dat 

dezen tot bijeenroeping van een vergadering verplicht zijn, indien een of meer 

aandeelhouders en/of certificaathouders, die tezamen tenminste een/tiende gedeelte van 

het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, onder nauwkeurige opgave van de te 
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behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen 

ver2oeken een vergadering te beleggen. 

lndien, noch de directie, noch de raad van commissarissen, aan een dergelijk ver2oek een 

zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaats vindt, 2ijn de ver2oekers 

bevoegd 2elf tot bijeenroeping over te gaan; 

alles onverminderd het bepaalde in de artikelen 110 tot en met 112 van Baek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

Statutenwijziging, ontbinding, liguidatie. 

Artikel 20. 

1. Tot wij2iging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap, kan door de 

algemene vergadering van aandeelhouders warden besloten met volstrekte meerderheid 

der geldig uitgebrachte stemmen, doch niet dan nadat het voorstel vooraf is goedgekeurd 

door de raad van commissarissen. 

2. lndien in een vergadering een voorstel tot wij2iging van de statuten aan de orde komt, 

dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wij2iging woordelijk is 

opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter visie warden gelegd en kosteloos 

verkrijgbaar te warden gesteld voor aandeelhouders en certificaathouders met ingang van 

de dag van de oproep tot die vergadering tot de afloop van die vergadering. 

Van een en ander dient in de oproep tot de vergadering uitdrukkelijk melding te warden 

gemaakt. 

3. lngeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie door de 

directie, ten2ij de algemene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren 

benoemt. 

4. Tijdens de liquidatie blijven de statuten voor 2oveel mogelijk van kracht. 

5. Uit ten hoogste tien procent (10%) van hetgeen na voldoening van alle schulden van het 

vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, 20 mogelijk, aan de 

aandeelhouders uitgekeerd het nominale bedrag van hun aandelen, 2onder onderscheid, 

vervolgens wordt, 20 mogelijk, aan de houders van preferente aandelen naar verhouding 

van hun be2it, uitgekeerd een bedrag gelijk aan ten hoogste aan het op de preferente 

aandelen gestorte bedrag verminderd met de nominale waarde, vervolgens wordt, 20 

mogelijk, uitgekeerd een bedrag gelijk aan ten hoogste het op de gewone aandelen 

gestorte bedrag verminderd met de nominale waarde. Hetgeen na toepassing van vorige 

vol2in resteert, alsmede de overige negentig procent (90%) van het geen na voldoening 

van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt 

aangewend ten bate van een aan de vennootschap gelieerde instelling welke 2ich 

(nagenoeg) uitsluitend richt op de behartiging van het algemeen nut of een op voorstel van 

de directie en met goedkeuring van de raad van commissarissen aan te wij2en instelling 

met een aan het statutaire doe! van de vennootschap verwante doelstelling die 2ich 

(nagenoeg) uitsluitend richt op het algemeen nut. 

Slotbepaling. 
Bij de uitvoeringen in de 2alen der vennootschap hebben aandeelhouders, voor2over natuurlijke 

personen 2ijnde, voor elk tweetal gewone aandelen A dat op hun naam staat bij concertseries 

georganiseerd door Het Concertgebouw N.V. of de Stichting Koninklijk Concertgebouworkest het 

recht van voorkeur op twee vaste 2itplaatsen, evenwel tot geen grater aantal dan 2ij geldige 
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abonnementen voor de desbetreffende concertseries kunnen overleggen en mits het voornemen 

daartoe schriftelijk kenbaar is gemaakt v66r een april, voorafgaande aan het seizoen waarin de 

concerten worden gegeven. 

Voorgeschreven recht komt ook toe aan een aandeelhouder-rechtspersoon, die op twaalf mei 

negentienhonderd achtenvijftig eigenaar was van twee of een veelvoud van twee gewone 

aandelen, doch alleen ten aanzien van die aandelen en zolang een of meer tweetallen daarvan 

op zijn naam blijven staan, alsook aan een rechtspersoon indien en voorzover deze met 

medewerking van de vennootschap certificaten van die aandelen heeft uitgegeven. 

Overgangsbepaling. 

De maximale zittingstermijn voor commissarissen zoals opgenomen in artikel 15 lid 4 is slechts 

van toepassing op commissarissen die na de statutenwijziging van vierentwintig augustus 

tweeduizendtwaalf zijn benoemd. 

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift per het moment dat geen van de voor vierentwintig 

augustus tweeduizendtwaalf benoemde commissarissen meer in functie is. 

Vervolgens verklaart de comparant, dat door en met het passeren van deze akte van 

statutenwijziging de geplaatste gewone aandelen geconverteerd worden naar gewone aandelen 

A met overeenkomstige nummering. 

Ten slotte verklaart de comparant, dat ten tijde van het passeren van deze akte het geplaatste 

kapitaal van de vennootschap tweehonderdachtentwintigduizend vijfhonderd euro 

(EUR 228.500,--) bedraagt bestaande uit driehonderd (300) gewone aandelen A en 

zeshonderdveertien (614) preferente aandelen. 

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze 

akte gehecht. 

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze 

akte vermeld. 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na 

de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met 

beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na 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.): C.R. Nagtegaal, C.A. Voogt. 
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behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen 

ver2oeken een vergadering te beleggen. 

lndien, noch de directie, noch de raad van commissarissen, aan een dergelijk ver2oek een 

2odanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaats vindt, 2ijn de ver2oekers 

bevoegd 2elf tot bijeenroeping over te gaan; 

all es onverminderd het bepaalde in de artikelen 110 tot en met 112 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

Statutenwij2iging, ontbinding, liguidatie. 

Artikel 20. 
1. Tot wij2iging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap, kan door de 

algemene vergadering van aandeelhouders worden besloten met volstrekte meerderheid 

der geldig uitgebrachte stemmen, doch niet dan nadat het voorstel vooraf is goedgekeurd 

door de raad van commissarissen. 

2. lndien in een vergadering een voorstel tot wij2iging van de statuten aan de orde komt, 

dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wij2iging woordelijk is 

opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter visie worden gelegd en kosteloos 

verkrijgbaar te worden gesteld voor aandeelhouders en certificaathouders met ingang van 

de dag van de oproep tot die vergadering tot de afloop van die vergadering. 

Van een en ander dient in de oproep tot de vergadering uitdrukkelijk melding te worden 

gemaakt. 

3. lngeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie door de 

directie, ten2ij de algemene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren 

benoemt. 

4. Tijdens de liquidatie blijven de statuten voor 2oveel mogelijk van kracht. 

5. Uit ten hoogste tien procent (10%) van hetgeen na voldoening van alle schulden van het 

vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, 20 mogelijk, aan de 

aandeelhouders uitgekeerd het nominale bedrag van hun aandelen, 2onder onderscheid, 

vervolgens wordt, 20 mogelijk, aan de houders van preferente aandelen naar verhouding 

van hun be2it, uitgekeerd een bedrag gelijk aan ten hoogste aan het op de preferente 

aandelen gestorte bedrag verminderd met de nominale waarde, vervolgens wordt, 20 

mogelijk, uitgekeerd een bedrag gelijk aan ten hoogste het op de gewone aandelen 

gestorte bedrag verminderd met de nominale waarde. Hetgeen na toepassing van vorige 

vol2in resteert, alsmede de overige negentig procent (90%) van het geen na voldoening 

van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt 

aangewend ten bate van een aan de vennootschap gelieerde instelling welke 2ich 

(nagenoeg) uitsluitend richt op de behartiging van het algemeen nut of een op voorstel van 

de directie en met goedkeuring van de raad van commissarissen aan te wij2en instelling 

met een aan het statutaire doel van de vennootschap verwante doelstelling die 2ich 

(nagenoeg) uitsluitend richt op het algemeen nut. 


