68557/md
Akte 4
CERTIFICERING EN VASTSTELLING
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

Heden, een november tweeduizend een en twintig, verscheen te Eindhoven voor mij, mr MAARTEN
LOUIS SEGERS, notaris gevestigd te Nuenen, Gerwen en Nederwetten: ---------------------------------de heer Robertus Henricus Margaretha Johanna Bongers, geboren te Geldrop op twaalf oktober --negentienhonderdzevenenzestig (12-10-1967), paspoort nummer: NS064JC99, wonende te 5658 NN Eindhoven, Waterlinie 531 en gehuwd, --------------------------------------------------------------------ten deze handelende:----------------------------------------------------------------------------------------------1. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte ---------------aansprakelijkheid Slumdog Holding B.V., statutair gevestigd te Tilburg, feitelijk gevestigd te
5611 BJ Eindhoven, Lichttoren 344, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van --Koophandel onder nummer 17255160 en als zodanig bevoegd die vennootschap te -----------vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in de statuten, welke vennootschap ten deze handelt: --------------------------------------------------------------------------------------------------------a. voor zich en als zodanig hierna ook te noemen: “de aandeelhouder”; ------------------------b. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte ---------aansprakelijkheid Café-Restaurant Eindhoven B.V., statutair gevestigd te Eindhoven,
feitelijk gevestigd te 5611 BJ Eindhoven, Lichttoren 6, ingeschreven in het -----------------Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83333231 en als zodanig
bevoegd die vennootschap te vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in de ------statuten, -------------------------------------------------------------------------------------------------hierna ook te noemen: “de vennootschap”; -------------------------------------------------------2. als schriftelijk gevolmachtigde van: -----------------------------------------------------------------------a. de heer Maarten Antoon Wijnen, geboren te Eindhoven op achttien april -------------------negentienhonderdvijfenzestig, paspoort nummer: NVPL75743, wonende te 5014 HD ----Tilburg, Leonard van Vechelstraat 19, --------------------------------------------------------------b. mevrouw Ingrid van den Muijzenberg, geboren te Geldrop op dertien november ----------negentienhonderddrieëntachtig, paspoort nummer: NS1R04PJ1, wonende te 5684 KV ---Best, Effer 10, -------------------------------------------------------------------------------------------elk bij het verstrekken van de volmacht, handelend, onder opschortende voorwaarde van ----oprichting van Stichting Administratiekantoor Café-Restaurant, als gezamenlijk bevoegd ------bestuurder (en tezamen het gehele bestuur) van de stichting Stichting -------------------------Administratiekantoor Café Restaurant Eindhoven, opgericht op heden, statutair -------gevestigd te Eindhoven, feitelijk gevestigd te 5611 BJ Eindhoven, Lichttoren 344, en als ------zodanig bevoegd die stichting tezamen te vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in -de statuten, ---------------------------------------------------------------------------------------------------hierna ook te noemen: “de stichting”. -------------------------------------------------------------------I. INLEIDING ----------------------------------------------------------------------------------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte over te willen gaan tot certificering
van een deel van de door de aandeelhouder gehouden aandelen in het kapitaal van de -------------vennootschap alsmede tot vaststelling van de administratievoorwaarden als bedoeld in artikel 12 -lid 1 van de statuten van de stichting. -------------------------------------------------------------------------II. CERTIFICERING --------------------------------------------------------------------------------------------1. Ter uitvoering van voormelde overeenkomst tot certificering draagt de aandeelhouder hierbij aan de stichting ten titel van beheer over een honderd negen en veertig (149) aandelen B in het kapitaal van de vennootschap, elk aandeel nominaal groot vijf duizend euro (€ 5.000,00),

genummerd B1 tot en met B149. --------------------------------------------------------------------------De stichting verklaart voormelde overdracht ten titel van beheer hierbij te aanvaarden onder gelijktijdige toekenning aan de aandeelhouder van een honderd negen en veertig (149) ------certificaten van aandelen B, elk certificaat nominaal groot vijf duizend euro (€ 5.000,00), ----genummerd B1 tot en met B149, op de wijze en onder de voorwaarden als bepaald in na te -melden administratievoorwaarden, welke certificaten van aandelen B hierbij door de ----------aandeelhouder worden aanvaard. ------------------------------------------------------------------------2. De statuten van de vennootschap bepalen dat aan de certificaten geen vergaderrecht --------toekomt, waardoor de certificaathouders derhalve niet ingevolge artikel 3:259 lid 2 Burgerlijk
Wetboek gezamenlijk een pandrecht op de in administratie genomen aandelen hebben. -------3. De bij deze akte te leveren aandelen zijn door de aandeelhouder verkregen door uitgifte door
de vennootschap en plaatsing bij de aandeelhouder bij een akte van uitgifte, mede op heden
verleden voor mr. M.L. Segers, notaris gevestigd te Nuenen. ----------------------------------------4. De aandelen zijn thans nog niet volgestort. In gemelde akte van uitgifte aandelen is vermeld dat de storting op de bedoelde een honderd negen en veertig (149) aandelen B uiterlijk dient
te geschieden door de aandeelhouder op de dag exact twee (2) jaar na de dag van het ------passeren van de akte van uitgifte, of op een eerdere moment van verkoop en levering van --de/het betreffende certifica(a)t(en) van aandelen B door de aandeelhouder aan een derde, --door de betreffende derde. ---------------------------------------------------------------------------------De aandeelhouder staat er jegens de stichting voor in dat de de stichting bedoelde aandelen B
onvoorwaardelijk en vrij van enig beperkt recht, beslag of andere belemmering verkrijgt. -----5. Toepassing van de in de statuten van de vennootschap opgenomen blokkeringsregeling kan -ten aanzien van de onderhavige levering achterwege blijven aangezien de aandeelhouder de enig aandeelhouder is in het kapitaal van de vennootschap. -----------------------------------------6. De vennootschap verklaart de in deze akte neergelegde overdracht van aandelen in haar ----kapitaal te erkennen en aan te zullen tekenen in het aandeelhoudersregister. --------------------III. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN -------------------------------------------------------------------Ter verdere uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat
de hiervoor bedoelde administratievoorwaarden met ingang van heden luiden als volgt: ------------Toekenning van certificaten en register van aandeelhouders -----------------------------------------------Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting kent voor elk haar ten titel van beheer overgedragen aandeel een certificaat toe,
met dezelfde aanduiding als het aandeel waarvoor het is toegekend. -----------------------------Het nominale bedrag van een uit te geven certificaat is gelijk aan de prijs van twee duizend -vijf honderd (2.500) fluitjes bier (formaat achttien centiliter (18cl)) bij de vennootschap. ------Thans bedraagt de prijs van één fluitje bier bij de vennootschap twee euro (€ 2,00), zodat het
nominale bedrag van een certificaat op dit moment vijf duizend euro (€ 5.000,00) bedraagt. De nominale waarde op basis van de actuele bierprijs wordt jaarlijks door het bestuur --------medegedeeld in de vergadering van certificaathouders. De nominale waarde van reeds -------uitgegeven certificaten zal hierdoor niet wijzigen, zodat er geen verplichting tot bijstorting ---ontstaat boven het oorspronkelijke betaalde nominale bedrag van de certificaten. --------------De volstorting van de certificaten vindt plaats door de certificaathouder conform het bepaalde
in de akte van uitgifte van de gecertificeerde aandelen verleden op heden voor mr. M.L. -----Segers, notaris gevestigd te Nuenen, herhaald in de bepalingen van de certificering bij -------onderhavige akte van certificering en vaststelling administratievoorwaarden. --------------------Indien en voor zover de nominale waarde van het certificaat op basis van de actuele bierprijs
meer bedraagt dan de nominale waarde van het corresponderende aandeel, wordt dit --------meerdere in de vennootschap aangemerkt als agio. --------------------------------------------------De certificaten luiden op naam. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven. --------------------2. Het bestuur van de stichting houdt ten kantore van de stichting een register van ---------------certificaathouders. --------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur van de stichting draagt er zorg voor dat in het register van certificaathouders ---worden ingeschreven de namen en adressen van de certificaathouders en de aanduidingen ---
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van hun certificaten, zolang aan de certificaten geen vergaderrecht is verbonden. --------------Het bestuur van de vennootschap is verplicht zodra er vergaderrecht aan certificaten wordt -verbonden de namen en adressen van de certificaathouders en de aanduidingen van hun ----certificaten in het aandeelhoudersregister op te nemen op grond van het bepaalde in artikel -2:194 lid 1 Burgerlijk Wetboek. ----------------------------------------------------------------------------In het aandeelhoudersregister worden tevens vermeld de datum waarop het vergaderrecht --aan de certificaten is verbonden en de datum van erkenning of betekening. ----------------------Als het vergaderrecht van de certificaten wordt ontnomen, vervalt deze verplichting en is het
bepaalde in het voorgaande lid weer van toepassing. -------------------------------------------------4. De certificaathouders zijn verplicht schriftelijk een adres aan de stichting casu quo de ---------vennootschap op te geven. Bij gebreke van een schriftelijk opgegeven adres of indien een ---opgegeven adres is komen te vervallen, zonder dat een nieuw adres is opgegeven, is de -----stichting casu quo de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens een certificaathouder
kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen. ---------------------------------------------5. Elke inschrijving in het register bedoeld in lid 2 en iedere wijziging van zodanige inschrijving, wordt ondertekend door of namens het bestuur van de stichting. ----------------------------------6. Iedere certificaathouder kan, indien de stichting een register van certificaathouders moet ----bijhouden, te allen tijde inzage nemen van het hiervoor bedoelde register en daaruit op zijn -kosten uittreksels verkrijgen, voorzover het zijn certificaten betreft. -------------------------------Overgang, overdracht en toedeling -----------------------------------------------------------------------------Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Een certificaathouder, die één of meer certificaten wenst over te dragen, is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het bestuur onder opgave van
de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal over te dragen certificaten; deze
kennisgeving geldt als aanbieding van het certificaat of de certificaten aan de vennootschap, zoals hierna is omschreven. --------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur is verplicht het aanbod binnen acht dagen na ontvangst bij aangetekende brief -ter kennis van de vennootschap te brengen. ------------------------------------------------------------3. Gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige lid voorgeschreven -------------aangetekend schrijven is de vennootschap bevoegd op het aanbod in te gaan middels --------aangetekende brief aan het bestuur onder vermelding van het aantal certificaten waarop zij -reflecteert. -----------------------------------------------------------------------------------------------------4. De door de vennootschap te betalen prijs per certificaat waarop zij reflecteert, is gelijk aan de
op het moment van aanbieding geldende uitgifteprijs van een nieuw uit te geven certificaat -conform artikel 1 lid 1 van deze administratievoorwaarden. Indien het certificaat waarop -----wordt gereflecteerd, niet is volgestort, wordt de te betalen prijs verminderd, evenredig aan --het gestorte deel ten opzichte van het nominale bedrag van het certificaat. ---------------------5. De aanbieder heeft het recht zijn aanbod in te trekken tot het moment dat de vennootschap daarop binnen de hiervoor gestelde termijn heeft gereflecteerd. Ook het intrekken van het --aanbod vindt plaats bij aangetekende brief aan het bestuur. ----------------------------------------6. De certificaten waarop de vennootschap heeft gereflecteerd, moeten tegen gelijktijdige ------betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen een maand daarna. ----------------7. Overdracht aan de door aanbieder voorgestelde verkrijger(s) is vrij gedurende drie maanden nadat is vast komen te staan dat niet alle conform lid 1 aangeboden certificaten door de -----vennootschap worden opgeëist tegen de conform lid 6 bedoelde contante betaling en dit door
het bestuur aan de aanbieder is medegedeeld alsmede de aanbieder zijn aanbod niet heeft --ingetrokken. ---------------------------------------------------------------------------------------------------8. Een certificaathouder, danwel diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe certificaathouder is verplicht tot aanbieding van al zijn certificaten aan de ----vennootschap indien: ---------------------------------------------------------------------------------------a. de certificaathouder surséance van betaling of zijn eigen faillissement aanvraagt, dan wel
op verzoek van een ander failliet wordt verklaard, danwel aan hem schuldsanering ------overeenkomstig de wet wordt verleend; -----------------------------------------------------------3.
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b.
c.

de certificaathouder overlijdt; -----------------------------------------------------------------------de certificaathouder onder curatele wordt gesteld, over een of meer van zijn certificaten
een bewind wordt ingesteld, of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn ----------vermogen verliest; -------------------------------------------------------------------------------------d. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap,
waarvan certificaten deel uitmaken, anders dan door het overlijden van de ----------------certificaathouder wordt ontbonden; -----------------------------------------------------------------e. een certificaathouder- personenvennootschap of een certificaathouder-rechtspersoon ---wordt ontbonden; --------------------------------------------------------------------------------------f.
een gemeenschap, anders dan die bedoeld onder d. en e. wordt verdeeld; -----------------g. een certificaathouder-rechtspersoon ten gevolge van juridische fusie of splitsing ---------verdwijnt; ------------------------------------------------------------------------------------------------h. sprake is van overdracht of andere overgang van aandelen - anders dan ten gevolge van
huwelijksgoederenrecht of geregistreerd partnerschap - danwel overgang van stemrecht
op aandelen danwel het nemen van aandelen, ten gevolge waarvan de zeggenschap over
de activiteiten van de onderneming van een certificaathouder-rechtspersoon door een of
meer anderen wordt verkregen in de zin van het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2015, -zulks ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn. ------------9. Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het bestuur schriftelijk aan de ---------betrokken certificaathouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu --quo de nieuwe certificaathouders mede, dat zijn casu quo hun certificaten gelden als ---------aangeboden in de zin van dit artikel. Het bestuur is dan verplicht onverwijld de vennootschap
schriftelijk van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. ------------------------------------De leden 1 tot en met 7 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien -----verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval
waarin de aanbieder vrij is de aangeboden certificaten aan de voorgestelde verkrijger(s) over
te dragen de certificaathouders, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe ------------------certificaathouders slechts het recht hebben die certificaten te behouden. -------------------------Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van certificaten op grond van het ---------bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de certificaten verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat
het recht op dividend wordt opgeschort zolang niet aan die verplichting wordt voldaan. -------10. Blijft de certificaathouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger
casu quo de nieuwe certificaathouders, ondanks daartoe strekkende sommatie van het -------bestuur, in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 9 van dit artikel dan
worden de betrokkenen geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het
bestuur hen zulks bij aangetekende brief mededeelt. --------------------------------------------------Het bestuur is alsdan conform lid 9 van dit artikel gehouden de vennootschap onverwijld van
het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. ------------------------------------------------------Blijven de betrokkenen in gebreke de certificaten tegen betaling van de prijs te leveren, dan is
het bestuur onherroepelijk gemachtigd de levering namens de betrokkene(n) te ----------------bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De prijs moet alsdan ten behoeve -van de betrokkene(n) bij de stichting worden gestort. ------------------------------------------------11. De voorgaande leden 8, 9 en 10 van dit artikel is niet van toepassing: -----------------------------a. indien een certificaathouder krachtens de wet tot overdracht van zijn certifica(a)t(en) aan
een eerdere houder daarvan verplicht is; ----------------------------------------------------------b. indien de certificaten zijn gaan behoren tot een ontbonden wettelijke -----------------------goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap, voor zover de certificaten binnen twaalf maanden na het ontstaan van de onverdeeldheid zijn ----------toebedeeld aan de oorspronkelijke certificaathouder. --------------------------------------------Het bepaalde in lid 8 sub d. is niet van toepassing indien alle door derden gehouden ----------certificaten van aandelen in de vennootschap worden gehouden door twee personen, die met
elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan wel in gemeenschap van -----
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certificaten of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, waarbij tussen hen
een algehele gemeenschap van goederen dan wel een gemeenschap van certificaten bestaat.
12. De levering van certificaten zoals bedoeld in dit artikel geschiedt door middel van een --------onderhandse of notariële akte van levering. -------------------------------------------------------------13. Als op het moment van de levering van de certificaten geen vergaderrecht aan de certificaten
is verbonden, zal de overdracht van de certificaten in het register van certificaathouders -----moeten worden aangetekend. -----------------------------------------------------------------------------Als de stichting de nieuwe certificaathouder in het register van certificaathouders inschrijft, --wordt zij geacht de mededeling als bedoeld in artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek te hebben -----ontvangen van en de medewerking als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek te hebben
verleend aan de overdracht en levering. ----------------------------------------------------------------14. Als op het moment van de levering van de certificaten vergaderrecht aan de certificaten is ---verbonden, zal de overdracht van de certificaten in het aandeelhoudersregister moeten ------worden aangetekend. ----------------------------------------------------------------------------------------De aan het certificaat verbonden rechten kunnen jegens de vennootschap pas worden -------uitgeoefend als de vennootschap de levering heeft erkend of de levering aan haar is betekend
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:196b lid 3 Burgerlijk Wetboek, dan wel de -------levering op andere wijze heeft erkend door de inschrijving in het aandeelhoudersregister. -----15. Het bestuur van de stichting en het bestuur van de vennootschap zullen elkaar medewerking
verlenen en de nodige informatie verschaffen om te bereiken dat de inschrijvingen in het ----aandeelhoudersregister en in het register van certificaathouders conform het bepaalde in deze
administratievoorwaarden en de wet kan worden nageleefd. ----------------------------------------16. Door het aanvaarden van certificaten wordt de nieuwe certificaathouder geacht alle huidige en
toekomstige verplichtingen onder de administratievoorwaarden zoals deze nu of in de --------toekomst mochten luiden, te hebben aangenomen. ----------------------------------------------------17 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van
een vruchtgebruik of pandrecht op certificaten danwel de vestiging of levering van een recht op het verkrijgen van certificaten. ------------------------------------------------------------------------18. De certificaten zijn niet overdraagbaar -------------------------------------------------------------------Voorkeursrechten---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ingeval bij uitgifte van aandelen aandeelhouders een voorkeursrecht hebben, kent de --------stichting aan de certificaathouders een daarmee overeenkomend recht tot het verwerven van
certificaten toe. De stichting maakt van het voorkeursrecht in dezelfde verhouding gebruik als
waarin de certificaathouders van de aan hen toegekende rechten gebruik maken. --------------2. Indien een certificaathouder van het hem in lid 1 toegekende recht gebruik maakt, deelt het bestuur hem mede welke bedragen daartoe bij de stichting moeten worden gestort en binnen
welke termijn. Indien een certificaathouder het aldus door hem te storten bedrag niet tijdig -voldoet, is dit bedrag direct opeisbaar en is de certificaathouder door het enkele verloop van de bedoelde termijn de wettelijke rente daarover verschuldigd zonder dat enige schriftelijke -aanmaning is vereist. ---------------------------------------------------------------------------------------3. Op de krachtens dit artikel toegekende certificaten is het in deze administratievoorwaarden en
in de statuten van de stichting bepaalde van toepassing. ---------------------------------------------4. De stichting verkrijgt de haar toegewezen aandelen ten titel van beheer en zal aan de --------desbetreffende certificaathouders met de verkregen aandelen corresponderende certificaten toekennen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Vervreemding en bezwaring --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting is niet bevoegd tot vervreemding of bezwaring van aandelen, behoudens het bepaalde
in de statuten van de stichting omtrent royering. ------------------------------------------------------------Dividenden en andere uitkeringen -------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting int dividenden en alle andere uitkeringen op aandelen. --------------------------------
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2.

Onmiddellijk na ontvangst stelt de stichting de dividenden of andere uitkeringen betaalbaar -aan de certificaathouders. ---------------------------------------------------------------------------------3. Bij uitreiking van bonusaandelen, claimrechten of stockdividenden door een vennootschap ---komen deze toe aan de stichting tegen uitgifte van certificaten aan de certificaathouder(s). --4. Ingeval een vennootschap op aandelen een uitkering doet naar keuze van de aandeelhouder in geld of in andere waarden stelt de stichting de houders van de met die aandelen -----------corresponderende certificaten zo spoedig mogelijk in de gelegenheid hun keuze binnen een -door de stichting gestelde termijn aan de stichting kenbaar te maken. Indien de betrokkenen
niet tijdig schriftelijk hun keuze hebben uitgebracht is de stichting vrij de uitkeringen op de --door haar aan te geven wijze te doen plaatsvinden. --------------------------------------------------5. Slotuitkeringen op de aandelen ingeval van ontbinding van de vennootschap worden door de
stichting uitbetaald aan de certificaathouders tegen intrekking van de certificaten. -------------Uitoefening Aandeelhoudersrechten ----------------------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het stemrecht en alle overige aan de aandelen verbonden zeggenschapsrechten worden door de -stichting naar eigen inzicht uitgeoefend, met inachtneming dat enerzijds de continuïteit van de ---vennootschap en haar onderneming bevorderd wordt en anderzijds de belangen van de ------------certificaathouders op behoorlijke wijze behartigd worden, alsmede met inachtneming van het bij -de wet, de statuten van de desbetreffende vennootschap, de statuten van de stichting en de -----administratievoorwaarden bepaalde.----------------------------------------------------------------------------Kosten ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting brengt de certificaathouders geen kosten in rekening. --------------------------------------Decertificering ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slechts het bestuur van de stichting kan tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de aandelen
besluiten. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificaathouders kunnen geen decertificering van de aandelen verlangen, tenzij de stichting -----wordt ontbonden. -------------------------------------------------------------------------------------------------Wijziging administratievoorwaarden ----------------------------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Deze voorwaarden zullen door het bestuur van de stichting kunnen worden gewijzigd zoals is
vermeld in de statuten van de stichting in artikel 12. --------------------------------------------------De wijziging wordt eerst van kracht en werkt ten aanzien van de stichting, van alle ------------certificaathouders en van alle aandeelhouders, nadat daarvan een notariële akte is ------------opgemaakt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------2. Van iedere wijziging in de statuten van de stichting en in deze voorwaarden doet het bestuur
onverwijld schriftelijk mededeling aan alle certificaathouders, aan de in artikel 1 lid 4 bedoelde
adressen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Vergadering van certificaathouders -----------------------------------------------------------------------------Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Een vergadering van houders van certificaten wordt gehouden, zo dikwijls de uitvoering van
de stichtingsstatuten of van deze voorwaarden dit nodig maakt en voorts telkens wanneer het bestuur dit wenselijk acht. --------------------------------------------------------------------------2
Het bestuur is tot bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders verplicht, indien
een of meer houders van in totaal tenminste tien procent (10%) van het gecertificeerde ---kapitaal dit schriftelijk en onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur
verzoekt dan wel verzoeken. -----------------------------------------------------------------------------Indien het bestuur alsdan geen vergadering van certificaathouders bijeen roept, zodanig dat
de vergadering vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden is ieder der ------verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd op de wijze als voorzien in het volgende lid. ------3.
De bijeenroeping geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. De -----------
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oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het register van ----------certificaathouders. Deze oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de ---vergadering, de te behandelen onderwerpen. --------------------------------------------------------4.
De vergaderingen van certificaathouders worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij oproeping bepaald. ----------------------------------------------------------------------------------------De vergadering van certificaathouders wordt voorgezeten door de voorzitter van het --------bestuur; bij ontstentenis van deze voorziet het bestuur in het voorzitterschap. ----------------Het bepaalde in de voorgaande zin is niet van toepassing indien de vergadering is ----------bijeengeroepen op de wijze als is voorzien in de slotzin van het tweede lid van dit artikel. De
aldus bijeengeroepen vergadering wijst zelf haar voorzitter aan.----------------------------------5.
Een certificaathouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts bij --schriftelijke volmacht, verleend aan een mede-certificaathouder, en betrekking hebbende op
een bepaalde vergadering, welke volmacht bij de aanvang van de vergadering aan de ------voorzitter van de vergadering moet worden vertoond. ----------------------------------------------6.
In de vergadering van certificaathouders wordt voor elk certificaat één stem uitgebracht. --Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. -------------------------7.
In zodanige vergadering geschiedt stemming over zaken mondeling; over personen bij -----ongetekende briefjes. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn --uitgebracht. Stemming bij acclamatie is toegestaan, indien geen der stemgerechtigden zich
daartegen verzet. -----------------------------------------------------------------------------------------Indien bij stemming over benoeming van personen bij de eerste stemming de vereiste -----meerderheid niet is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. -------------------------------------------------------Wordt ook bij deze tweede stemming de vereiste meerderheid niet verkregen, dan is hij ---gekozen, die de relatieve meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigd --heeft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien bij een stemming over andere onderwerpen dan benoeming van personen, de -------vereiste meerderheid niet is verkregen, is het voorstel verworpen. -------------------------------8.
De vergadering van certificaathouders kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits op
verzoek van het bestuur en mits alle certificaathouders zich schriftelijk ten gunste van het -voorstel hebben uitgesproken. ---------------------------------------------------------------------------9.
Indien het in lid 3 en 4 van dit artikel bepaalde omtrent de termijn en de wijze van ---------oproeping alsmede de plaats van vergadering niet in acht is genomen, kunnen geldige -----besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde certificaten vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------------10.
Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de
vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt welke in en door dezelfde of de -----eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. ---------------------------------------------------------Volmacht(en) --------------------------------------------------------------------------------------------------------Van voormelde volmachten, verstrekt aan de comparant, blijkt uit twee onderhandse akten, welke
aan deze akte zullen worden gehecht. --------------------------------------------------------------------------Geregistreerd partnerschap ---------------------------------------------------------------------------------------Indien in de onderhavige akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk --------gelijkgesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald.---Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begrepen
niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig ----------geregistreerd geweest. --------------------------------------------------------------------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte -----vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft
verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen,
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te zijn gewezen op de gevolgen die voor hem uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing -van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ---------ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. ---------------------------------(Volgt ondertekening)
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