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RvH/RM/20.1490

AKTE VAN OPRICHTING
van:

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

statutair gevestigd te: Bussum

Op achtentwintig augustus tweeduizend twintig verscheen voor mij mr. Renée Martha
Meijer, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Rogier Jozef
Maria van Heeswijk, notaris te Rotterdam:
mevrouw Grasilla Chiquita Louella Nooitmeer, geboren te Paramaribo (Suriname) op
zesentwintig september negentienhonderd tweeënzeventig, met kantooradres te 3012 NJ
Rotterdam, Weena 220, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van en als
zodanig hierbij vertegenwoordigende:
Regio Gooi en Vechtstreek, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende te
1404 GZ Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, ingeschreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 32170415.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze voor en namens haar
volmachtgever op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
waarvoor worden vastgesteld de navolgende:
STATUTEN
Artikel 1
Begripsbepalingen
In de statuten wordt verstaan onder:
a.

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail of enig (ander) elektronisch
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

b.

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de
algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

c.

vergadergerechtigden: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die
vergaderrecht hebben, alsmede houders van certificaten van aandelen waaraan bij
of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden.

Artikel 2
Naam en zetel
1.

De vennootschap draagt de naam: Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

2.

De vennootschap heeft haar zetel te Bussum.

Artikel 3
Doel
Het doel van de vennootschap is:
1.

Het bieden van vervoersvoorzieningen, waaronder hoofdzakelijk:
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a.

de uitvoering van het Wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld
in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

	
  

b.

de uitvoering van het leerlingenvervoer als bedoeld in de artikelen 4 van de
Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het
voortgezet onderwijs;

c.

de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de
Jeugdwet;

d.

de uitvoering van vervoer van en naar dagbesteding zoals bedoeld in artikel
2.1.2 lid 4 sub f van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

e.

de uitvoering van soortgelijk doelgroepenvervoer op basis van een wettelijke
regeling.

2.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, waaronder in ieder geval zijn begrepen:
a.

het aangaan van geldleningen, het beheer van en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden;

b.

het verwerven, beheren, vervreemden en exploiteren van rechten van
intellectuele en/of industriële eigendom, waaronder begrepen patenten,
merkrechten, (sub)licenties, octrooien, procedés en/of vergunningen;

c.

het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, ontwikkelen, beheren,
verwerven, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en
(register)goederen.

Artikel 4
Kapitaal, aandelen en kwaliteitseis
1.

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen van nominaal
één euro (€ 1,00) elk, doorlopend genummerd van 1 af.

2.

Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

3.

Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te
worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal
hebben opgevraagd.

4.

Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng
is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale
bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de
vennootschap.

5.

Er dient in ieder geval één aandeel te zijn geplaatst. Ten minste één aandeel wordt
gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of
één van haar dochtermaatschappijen.

6.

Aandeelhouders kunnen slechts zijn:
a.

(rechts)personen, die kwalificeren als bestuursorgaan in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht; en

b.
7.

de vennootschap.

Het bestuur is bevoegd aan een of meer in dat besluit genoemde personen
ontheffing te verlenen van de in het vorige lid bedoelde vereisten. Het tot het
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verlenen van ontheffing bevoegde orgaan kan aan deze ontheffing objectief

	
  

bepaalbare voorwaarden verbinden.
8.

Indien en zolang een aandeelhouder in gebreke is met naleving van de verplichting
als opgenomen in lid 6 van dit artikel en aan hem geen ontheffing als bedoeld in lid
7 van dit artikel is verleend, is het bepaalde in artikel 12 lid 11 en verder van
toepassing, hetgeen inhoudt dat zijn rechten worden opgeschort en de betreffende
aandeelhouder verplicht is al zijn aandelen aan te bieden. De betrokken aandelen
tellen alsdan niet mede bij de berekening van enige meerderheid van stemmen of
van enig quorum, indien krachtens de wet of deze statuten vereist.

9.

Indien echter alle aandelen worden gehouden door (rechts)personen of juridische
entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, die niet aan de gestelde kwaliteitseis
voldoen, mogen zij niettemin in een algemene vergadering hun vergader- en
stemrecht uitoefenen ten aanzien van een voorstel:
a.

tot wijziging van de statuten van de vennootschap waardoor in ieder geval
de kwaliteitseis als bepaald in artikel 4 lid 6 komt te vervallen; of

b.

tot ontbinding van de vennootschap,

door het nemen van welk besluit het recht op uitkering herleeft ten aanzien van alle
aandeelhouders die niet aan de bedoelde statutaire kwaliteitseis voldeden.
Artikel 5
Register
1.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle
aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de
aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, de soort of
aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag en
tevens alle andere gegevens die krachtens de wet daarin moeten worden
opgenomen, waaronder de namen en adressen van hen die een recht van
vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum
waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening,
alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.
In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van de houders
van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding
van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de
datum van erkenning of betekening.

2.

Het register wordt regelmatig bijgehouden, daarin wordt mede aangetekend elk
verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

3.

Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register
moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.

4.

Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon 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 vermeldt het
uittreksel aan wie het stemrecht en het vergaderrecht toekomt.

5.

Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de
vergadergerechtigden.
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De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van
een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen

	
  

kostprijs verstrekt.
Artikel 6
Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht
1.

De vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering
aandelen uitgeven, danwel rechten tot het nemen van aandelen verlenen.
De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander
orgaan en kan deze overdracht herroepen.

2.

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden
van uitgifte bepaald; de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

3.

Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van
een notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

4.

Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen met inachtneming van
de bepalingen volgens de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

5.

Het in het vorige lid van dit artikel bedoelde voorkeursrecht kan, telkens voor een
enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 7
Verkrijging eigen aandelen
1.

Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de
vennootschap. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in
haar kapitaal is nietig.

2.

De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen
indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de
reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien
het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de
verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden.

3.

De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel
verkrijgt.

4.

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

5.

Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar gehouden
aandelen in haar eigen kapitaal is artikel 6 van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat een zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen
geschieden.

Artikel 8
Beperkte rechten
1.

Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het
stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd.
In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien:
-

dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk
tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits
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zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang
van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering, danwel

	
  

-

het vruchtgebruik een vruchtgebruik betreft, als bedoeld in de artikelen 4:19
en 4:21 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het
vruchtgebruik door partijen of door de rechter op de voet van artikel 4:23 lid
4 van het Burgerlijk Wetboek anders is bepaald.

2.

Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het
stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd. In afwijking daarvan komt
het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit bij de vestiging van het pandrecht is
bepaald, al dan niet onder opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de
aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als
- bij overdracht van het pandrecht - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd
door de algemene vergadering.

3.

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder
die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de
houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De
vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien
bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is
bepaald.

Artikel 9
Certificaten
1.

De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen
verbinden en ontnemen.

2.

Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in
strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan
de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 10
Gemeenschap
Indien aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich
slechts door een door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon tegenover de
vennootschap doen vertegenwoordigen indien de vennootschap hierom verzoekt.
Artikel 11
Levering van aandelen en beperkte rechten
1.

Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is
vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris verleden, akte waarbij
de betrokkenen partij zijn.

2.

De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de
vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de
rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst
worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de
akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan
wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het register.

3.

Lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de
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levering van een certificaat van een aandeel waaraan vergaderrecht is verbonden.

	
  

Artikel 12
Blokkeringsregeling (aanbieding)
1.

Indien een aandeelhouder (hierna ook te noemen de "aanbieder") één of meer van
zijn aandelen hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel wil overdragen, is hij in
alle gevallen verplicht deze eerst aan de overige aandeelhouders en de personen, als
bedoeld in lid 5 van dit artikel aan te bieden.

2.

De aanbieder geeft daartoe schriftelijk aan het bestuur kennis van zijn voornemen
onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de
personen aan wie hij wenst over te dragen.

3.

Het bestuur geeft binnen twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde
kennisgeving daarvan schriftelijk kennis aan alle overige aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder, die van zijn recht tot voorkeur gebruik wenst te maken, is
verplicht binnen vier weken na verzending van de in de vorige zin bedoelde
kennisgeving aan het bestuur schriftelijk te berichten hoeveel van de aangeboden
aandelen hij wenst over te nemen, bij gebreke waarvan zijn recht van overneming
ten aanzien van deze aanbieding is vervallen, behoudens hernieuwde aanbieding als
hierna vermeld.

4.

Reflecteren de aandeelhouders tezamen voor meer aandelen dan zijn aangeboden,
dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in evenredigheid van ieders
aandelenbezit en overigens door een door het bestuur te regelen en te houden
verloting, met dien verstande dat aan geen aandeelhouder aldus meer aandelen
kunnen toevallen dan tot overname waarvan hij zich heeft bereid verklaard en dat,
zolang aan ieder van de daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders, ten
gevolge van die verloting of een na enig vroeger aanbod eerder plaats gehad
hebbende verloting, als vorenbedoeld, niet ten minste één aandeel is toegevallen, de
aandeelhouders aan wie daarbij wel een aandeel is toegevallen niet meeloten.

5.

Het bestuur is -indien en voor zover de aandeelhouders reflecteren voor minder
aandelen dan zijn aangeboden- evenwel bevoegd, na daartoe goedkeuring van de
algemene vergadering te hebben verkregen één of meer derden aan te wijzen, door
wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen. De vennootschap
kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde worden aangewezen.
Hiervan doet het bestuur -gelijktijdig met de kennisgeving van de binnengekomen
berichten van de andere aandeelhouders tot overname- binnen vier weken na afloop
van de voor opeising door de andere aandeelhouders gestelde termijn als bedoeld in
lid 3 schriftelijk mededeling aan de aanbieder en aan hen, die de aandelen willen
overnemen.

6.

De prijs waartegen de aandelen worden overgedragen wordt door partijen in
onderling overleg bepaald.
Komen zij binnen vier weken na verzending van de in lid 5 bedoelde kennisgeving
van het bestuur niet tot overeenstemming, dan geschiedt de waardebepaling door
één onafhankelijke deskundige (respectievelijk indien één van de partijen zulks
wenst, door drie onafhankelijke deskundigen) in onderling overleg te benoemen
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door de aanbieder en de gegadigden, of, indien ook over deze benoeming partijen
niet tot overeenstemming kunnen komen, op verzoek van de meest gerede partij te

	
  

benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
Aan deze deskundige(n) verstrekt het bestuur alle door hem (hen) verlangde
inlichtingen.
Het bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde schriftelijk mede
welke prijs door de deskundige(n) is vastgesteld.
Partijen zijn gebonden aan de uitspraak van deze deskundige(n).
Een gegadigde heeft het recht binnen één maand nadat hem de prijs is meegedeeld
geheel of gedeeltelijk van aankoop af te zien.
Komen hierdoor aandelen vrij, dan worden de aldus vrijgekomen aandelen alsnog
tegen de door de deskundige(n) vastgestelde prijs aan de overige gegadigden
aangeboden met inachtneming van het in de leden 3 tot en met 5 bepaalde.
De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een
maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het
aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs, in welk geval hij deze
aandelen behoudt en niet aan een derde zal mogen overdragen.
7.

De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
a.

de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;

b.

de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de
aandelen door mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat
iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem
gekochte aandelen;

c.
8.

de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.

Indien alle aandelen zijn afgenomen is de aanbieder verplicht binnen tien dagen,
nadat na te melden storting heeft plaatsgehad, tot levering van de aandelen over te
gaan. De gegadigden zijn verplicht binnen tien dagen na een daartoe strekkend
verzoek van het bestuur, door het bestuur te doen binnen tien dagen na afloop van
de in lid 6 laatste zin bedoelde termijn, de prijs van de aandelen te storten en wel,
tenzij anders wordt overeengekomen, bij de notaris ten overstaan van wie de akte
van levering zal worden verleden. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen
over de aanwijzing van die notaris wijst het bestuur de notaris aan. Blijven één of
meer gegadigden met de bedoelde storting in gebreke dan zal het bestuur binnen
twee weken na het verstrijken van voormelde termijn aan de gegadigden die wel
aan hun stortingsplicht hebben voldaan, kennis geven van het aantal aandelen
waarvoor de prijs niet is gestort; deze aandelen gelden als aangeboden aan
diegenen tot wie de kennisgeving is gericht.
De gegadigden die één of meer van de aldus beschikbaar gekomen aandelen tegen
de geldende prijs wensen over te nemen, delen dit binnen veertien dagen na de
verzending van de hiervoor bedoelde kennisgeving aan het bestuur mede. Het
bestuur zal binnen veertien dagen na het verstrijken van de in de vorige zin
bedoelde termijn aan de aanbieder en de gegadigden die beschikbaar gekomen
aandelen hebben opgeëist, mededelen hoeveel aandelen worden toegewezen en
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aan wie.
Het bepaalde in de laatste twee zinnen van lid 6 is van overeenkomstige toepassing.

	
  

De gegadigden aan wie nader aandelen zijn toegewezen zijn verplicht binnen
veertien dagen na verzending van de hiervoor bedoelde kennisgeving van toewijzing
de door hen te dier zake verschuldigde prijs te storten op de wijze als hiervoor in dit
lid omschreven.
9.

De aanbieder is vrij in de overdracht van alle aangeboden aandelen aan de
voorgestelde verkrijger(s), indien niet alle aangeboden aandelen tegen contante
betaling worden afgenomen, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden
nadat dit is komen vast te staan en mits niet tegen een lagere prijs dan waartegen
de aangeboden aandelen aan de overige aandeelhouders overeenkomstig de
voorgaande leden werden aangeboden.

10.

Mocht de aanbieder met levering van de aandelen als hiervoor in lid 8 bedoeld in
gebreke blijven, dan zal de vennootschap onherroepelijk tot de levering zijn
gemachtigd.

11.

In geval een aandeelhouder overlijdt, onherroepelijk in staat van faillissement wordt
verklaard, aan hem surseance van betaling wordt verleend, op hem de wettelijke
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt, zijn aandelen in
de vennootschap onder meerderjarigen bewind worden gesteld, hij onder curatele
wordt gesteld respectievelijk in geval van ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap of een gemeenschap ten gevolge van een geregistreerd partnerschap
van een aandeelhouder, dan is hij gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te
dragen met inachtneming van het in dit lid bepaalde, onverminderd het bepaalde in
lid 14.
Aandelen worden eveneens geacht te zijn aangeboden ingeval:
a.

een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of tengevolge van een
juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan zomede ingeval van
overgang van aandelen krachtens juridische afsplitsing;

b.

een houder van aandelen niet (meer) voldoet aan de statutaire kwaliteitseis
gesteld in artikel 4 lid 6 of, indien van toepassing, aan de aan de ontheffing
verbonden voorwaarden.

Voorts dienen te worden aangeboden en overgedragen in de zin als hiervoor
bedoeld, de aandelen in de vennootschap die worden gehouden door een
aandeelhouder-rechtspersoon, indien -anders dan door boedelmenging tengevolge
van huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap- door overdracht of
andere overgang van aandelen in die aandeelhouder, door overgang van stemrecht
op aandelen in die aandeelhouder, door uitgifte van aandelen in die aandeelhouder,
of tengevolge van fusie van die aandeelhouder in de zin van Titel 7, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, danwel door enigerlei andere oorzaak, de zeggenschap over de
activiteiten van de onderneming van zodanige aandeelhouder direct of indirect door
één of meer anderen dan degene(n) bij wie die zeggenschap voordien berustte,
wordt verkregen in de zin van het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks
ongeacht of die gedragsregels op de desbetreffende overgang van zeggenschap van
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toepassing zijn en ongeacht of er sprake is van een onderneming in de zin van die
gedragsregels. De in de vorige zin bedoelde aandelen in de vennootschap gelden als

	
  

aangeboden op het tijdstip waarop de aldaar bedoelde overgang van zeggenschap
zich voordoet.
Iedere aandeelhouder, waaronder begrepen de hiervoor in dit lid bedoelde
aandeelhouder-rechtspersoon, wiens aandelen op grond van het hiervoor in dit lid
bepaalde moeten worden aangeboden en overgedragen, respectievelijk diens
rechtverkrijgende(n) of diens wettelijke vertegenwoordiger, is verplicht binnen dertig
dagen nadat die aandelen moeten worden aangeboden, daarvan kennis te geven
aan het bestuur, onder opgave van aantal en aanduidingen van de desbetreffende
aandelen, welke kennisgeving geldt als een aanbieding in de zin van lid 1.
Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd zal zijn zich terug te trekken (en
derhalve niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken) en voorts met dien verstande
dat de aanbieder zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen
volledig gebruik wordt gemaakt.
Blijft een aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger
casu quo de nieuwe aandeelhouder(s), ondanks daartoe strekkende schriftelijke
sommatie van het bestuur, in gebreke met het voldoen aan de verplichtingen
voortvloeiende uit dit lid dan zal de vennootschap onherroepelijk gemachtigd zijn die
aandelen te koop aan te bieden en die aandelen te leveren en zijn het (aan die
aandelen verbonden) stemrecht, het vergaderrecht en het recht op uitkeringen
opgeschort, voor zover deze rechten aan die betreffende aandeelhouder
toekwamen.
12.

Het bepaalde in dit artikel geldt ook indien iemand, in welke hoedanigheid of
krachtens welke titel ook, één of meer aandelen van een ander mocht willen
vervreemden.

13.

Het bepaalde in dit artikel vindt mede toepassing ten aanzien van claims en andere
uit aandelen voortspruitende rechten, met uitzondering van rechten op uitkeringen
in contanten.

14.

Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt geen toepassing, indien alle
overige aandeelhouders hetzij aan degene wiens aandelen zijn aangeboden of als
aangeboden gelden, hetzij aan het bestuur schriftelijk hebben medegedeeld dat zij
voor het desbetreffende geval afstand doen van de hen in dit artikel toegekende
rechten. Een overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van
drie maanden.
Indien zich onder de deelgerechtigden, als bedoeld in lid 11, de persoon bevindt van
wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen, wordt de
aanbiedingsverplichting gedurende twaalf maanden opgeschort en deze vervalt
indien de aandelen binnen die termijn aan die persoon zijn toebedeeld.
Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt evenmin toepassing, indien de
aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere
houder verplicht is.

10

15.

	
  

De voorafgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing op overdracht van één
of meer aandelen door de vennootschap.

Artikel 13
Bestuur
1.

Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering.

2.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst
en ontslagen.

3.

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden
vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van de Wet normering
topinkomens.

Artikel 14
Bestuurstaak
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van
hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de
met haar verbonden onderneming.

2.

Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent
de wijze van vergaderen, besluitvorming en de werkwijze van het bestuur.

3.

Het bestuur kan een taakverdeling vaststellen.

4.

Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene
vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in
strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.

5.

Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van de algemene vergadering,
welke ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders.
Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze
aantekeningen verschaft tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 15
Bestuursvergaderingen
1.

Tot vergaderingen van het bestuur kan schriftelijk worden opgeroepen door iedere
bestuurder, niet later dan de vijfde dag voor die van de vergadering, onder
vermelding van de te bespreken onderwerpen.

2.

Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd.

3.

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke
volmacht doen vertegenwoordigen.

Artikel 16
Besluitvorming bestuur
1.

Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft één stem. Bij staking van
stemmen beslist de algemene vergadering indien een bestuurder daarom verzoekt.

2.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer

11

hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden genomen wordt het besluit genomen

	
  

door de algemene vergadering.
3.

Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden met
deze wijze van besluitvorming instemmen. Het resultaat van de stemming wordt
schriftelijk vastgelegd.

Artikel 17
Vertegenwoordiging
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede aan iedere
bestuurder toe.

2.

De bevoegdheid tot het aanstellen van functionarissen met een algemene of
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, komt uitsluitend toe aan het bestuur.
Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur
bepaald.

3.

Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of
jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van
geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap
wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd.
Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de
vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het hierboven in dit
lid bepaalde is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen
voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 18
Goedkeuring bestuursbesluiten
1.

De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden
en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

2.

Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de
goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het
bestuur tot het:
a.

verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren -huur opzeggen of in
huuropzegging berusten- van registergoederen;

b.

bezwaren van andere vermogensbestanddelen dan registergoederen;

c.

aangaan van geldleningen en/of het verkrijgen van voorschotten in
rekening-courant ten laste van de vennootschap, alsmede het plaatsen à
deposito van gelden van de vennootschap, anders dan bij de door de
algemene vergadering goedgekeurde instellingen;

d.

ter leen verstrekken van gelden;

e.

aanstellen van functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid en het
vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

f.

sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een jaarsalaris wordt
toegekend, dat het door de algemene vergadering vastgestelde en aan het
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bestuur medegedeelde bedrag te boven gaat en het ontslaan van een
werknemer die een jaarsalaris, als hiervoor bedoeld, geniet;

	
  

g.

treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten
boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

h.

verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door
borgtocht, hetzij op andere wijze;

i.

aangaan van overeenkomsten, -voor zover niet een onderdeel uitmakende
van standaardcontracten- krachtens welke eventuele geschillen zullen
worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het
aangaan van dadingen;

j.

voeren van gedingen -zo eisende als verwerende- hetzij ten overstaan van
de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, het vragen van een
bindend advies met uitzondering evenwel van het nemen van die
rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire
aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot
inning van geldvorderingen;

k.

uitoefenen van stemrecht op niet ter beurze genoteerde aandelen en andere
stemgerechtigde effecten, waaronder begrepen het bepalen van de richting
waarin zal worden gestemd;

l.

vestigen en opheffen van kantoren of filialen;

m.

uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten,
overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van
de vennootschap of een deel ervan;

n.

deelnemen in of aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere
ondernemingen en het beëindigen van zodanige deelnemingen;

o.

verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en
intellectuele eigendom waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van
licenties en sublicenties;

p.

aangaan van rechtshandelingen, voor zover niet vallende onder één van de
vorige letters, welk bedrag of welke waarde een telkenmale door de
algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld bedrag
te boven gaat, of aangegaan respectievelijk geldend voor een tijdsduur van
meer dan twaalf maanden, waarbij met elkaar samenhangende handelingen
als één handeling worden beschouwd.

3.

De algemene vergadering kan bepalen dat een in lid 2 bedoeld besluit niet aan haar
goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de
algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde
niet te boven gaat.

4.

Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 19
Ontstentenis en belet
Ontstentenis of belet van een bestuurder doet niet af aan de bestuursbevoegdheid van de
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andere bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige

	
  

bestuurder is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen of zal
aanwijzen voorlopig met het bestuur belast.
Artikel 20
Algemene vergaderingen
1.

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten
minste één maal op andere wijze dan in een vergadering besloten.

2.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel worden algemene vergaderingen
gehouden zo dikwijls als het bestuur zulks nodig acht.

3.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vennootschap haar zetel heeft.
Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, mits alle
vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de
bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om
advies uit te brengen.

4.

De algemene vergadering voorziet zelf haar voorzitterschap. De voorzitter wijst een
secretaris aan.

5.

Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door
de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en
als bewijs daarvan door hen getekend. Indien het bestuur niet is vertegenwoordigd
op de vergadering, draagt de voorzitter van de vergadering ervoor zorg dat het
bestuur van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering een
afschrift van de genomen besluiten wordt verstrekt.

6.

De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende
stem.

Artikel 21
Oproeping en agenda
1.

De algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur,
dan wel een bestuurder, door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen
van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van de vennootschap zoals
deze zijn vermeld in het register.
Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door
een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door hem voor dit doel aan de vennootschap kenbaar is gemaakt.

2.

Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één
honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen
aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen
onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen.
Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen
vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden. Indien het bestuur geen
uitvoering geeft aan het verzoek, zijn de in de eerste zin bedoelde aandeelhouders
zelfstandig bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering.
Voor de toepassing van dit lid worden de overige vergadergerechtigden gelijkgesteld
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met houders van aandelen.

	
  

3.

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de
vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden
aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.

4.

Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet conform het bepaalde in lid 3
van dit artikel is aangekondigd, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen
indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming
over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 22
Besluitvorming algemene vergadering
1.

Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.

2.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennootschap kan op aandelen die zij houdt
in haar eigen kapitaal geen stem uitbrengen. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook
voor dochtervennootschappen van de vennootschap die aandelen in het kapitaal van
de vennootschap houden.

3.

Indien het bestuur daartoe beslist en onder de door het bestuur daaraan te stellen
voorwaarden is iedere aandeelhouder en iedere vergadergerechtigde bevoegd om,
in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord
te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder respectievelijk de
vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen en het
stemrecht kan uitoefenen. De door het bestuur aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel te stellen voorwaarden worden bij de oproeping bekend
gemaakt.
Het gedurende een algemene vergadering wegvallen van de verbinding waarmee de
elektronische communicatie tot stand is gebracht, heeft geen invloed op de
geldigheid van die algemene vergadering noch op de daarin genomen of overigens
te nemen besluiten.

4.

Indien het bestuur hiertoe besluit en onder de hieraan door het bestuur bij de
oproeping bekend te maken voorwaarden worden stemmen die voorafgaand aan de
algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht,
doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk gesteld
met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
Een eenmaal krachtens dit lid uitgebrachte stem kan niet worden herroepen noch
opnieuw worden uitgebracht.

5.

Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen
gewone meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming
plaatshebben. Indien ook dan geen gewone meerderheid verkregen wordt, zal een
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herstemming plaatshebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op
zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer

	
  

dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een
tussenstemming worden beslist, welke twee personen in de herstemming zullen
komen, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is
uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen.
Staken bij een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een
eindstemming de stemmen, dan zal een tweede vergadering worden
bijeengeroepen, waarin opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in deze tweede
vergadering de stemmen dan is geen besluit tot stand gekomen.
Bij staking van stemmen ten aanzien van besluiten die krachtens wet of deze
statuten met gewone meerderheid kunnen worden genomen en over andere
onderwerpen dan de benoeming van personen zal een tweede vergadering worden
gehouden, niet eerder dan drie weken en niet later dan zeven weken na de eerste
vergadering, waarin opnieuw zal worden gestemd.
Staken ook in deze tweede vergadering de stemmen, dan zal de algemene
vergadering één of meer (mits bestaande uit een oneven aantal) deskundige(n)
aanwijzen teneinde over het desbetreffende voorstel een beslissing te nemen.
Indien de algemene vergadering over de aanwijzing van de deskundige(n) niet tot
overeenstemming kan geraken, zal/zullen deze deskundige(n) op verzoek van de
meest gerede stemgerechtigde worden aangewezen door de voorzitter van de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
6.

Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht.

7.

Besluiten tot:
a.

uitgifte van nog niet geplaatste aandelen, de vaststelling van de koers en
verdere voorwaarden voor de uit te geven aandelen;

b.

vervreemding door de vennootschap van in haar bezit zijnde aandelen in
haar kapitaal;

c.

beperking of uitsluiting telkens voor een enkele uitgifte of vervreemding van
door de vennootschap zelf gehouden aandelen van het voorkeursrecht op uit
te geven of door de vennootschap over te dragen aandelen;

d.

overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen, vaststelling van de
koers en verdere voorwaarden voor uit te geven aandelen aan een ander
vennootschapsorgaan;

e.

benoeming van een bestuurder en vaststelling van het salaris, tantième en
verdere arbeidsvoorwaarden van een bestuurder;

f.

het doen van uitkeringen;

g.

wijziging van de statuten, tot fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, tot splitsing of tot ontbinding van de vennootschap;

h.

goedkeuring aan de toekenning, overdracht of overgang van stemrecht op
aandelen aan een vruchtgebruiker of een pandhouder van aandelen;

i.

het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het bestuur waarvoor het
bestuur bij of krachtens deze statuten de goedkeuring van de algemene
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vergadering behoeft,
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde

	
  

van de stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering, waarin het gehele
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Indien in een vergadering, in welke krachtens dit lid een quorum vereist is, dit
quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan zestien dagen en niet later dan zes weken na de eerste.
Deze tweede vergadering kan het betrokken besluit nemen, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde
van de uitgebrachte stemmen.
8.

Besluiten tot schorsing van een bestuurder of tot ontslag van een bestuurder
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Inzake dit onderwerp kan niet met
gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen.

Artikel 23
Besluitvorming buiten vergadering
1.

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering
geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming
hebben ingestemd. De instemming met deze wijze van besluitvorming kan langs
elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan
het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het
besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft
gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen.

2.

Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent
quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24
Boekjaar en jaarrekening
1.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.

Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks vóór 15 april de jaarrekening van het
voorafgaande boekjaar op te maken, behoudens verlenging van de wettelijke
termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van
bijzondere omstandigheden.

3.

De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders, ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt.

4.

De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Een besluit tot vaststelling van
de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tevens tot kwijting aan
een bestuurder. De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke
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kwijting aan een of meer bestuurders.

	
  

5.

Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als vaststelling
van de jaarrekening.

6.

De vennootschap zal, indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe gekwalificeerde
accountant opdracht verlenen tot het onderzoek van de jaarrekening. Tot het
verlenen van deze opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Indien de
algemene vergadering niet hiertoe overgaat is het bestuur bevoegd.

Artikel 25
Winst
1.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor
zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze
statuten moeten worden aangehouden.

2.

Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het
weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet
zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van
haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering
wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk
verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente
vanaf de dag van de uitkering, met inachtneming van het overigens daaromtrent in
de wet bepaalde.

3.

Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in
haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede,
tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik
of pandrecht ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of
de pandhouder, echter uitsluitend indien het vruchtgebruik of pandrecht was
gevestigd voordat die aandelen of certificaten van aandelen aan de vennootschap
toebehoorden.

4.

Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt
slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de
aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle
aandeelhouders worden afgeweken.

5.

Vorderingen van een aandeelhouder uit hoofde van dit artikel waarover niet binnen
vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

6.

De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is
dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26
Statutenwijziging
1.

Voor de wijziging van de statuten is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan
van een notaris verleden, akte in de Nederlandse taal.
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2.

De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen.

3.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt
gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden
vermeld.

4.

Er moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage
worden gelegd voor aandeelhouders en overige vergadergerechtigden tot de afloop
van de vergadering.

Artikel 27
Ontbinding en vereffening
1.

De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Een voorstel tot ontbinding van de vennootschap, moet bij de oproeping tot de
desbetreffende algemene vergadering worden vermeld.

2.

In geval van ontbinding van de vennootschap ingevolge het vorige lid van dit artikel,
worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden
vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.

3.

De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als
bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn met hun taak als vereffenaar.

4.

Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders
aandelen.

5.

Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door
degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Slotverklaringen
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld:
a.

Bij oprichting zijn één honderd (100) aandelen, elk van nominaal één euro (€ 1,00),
a pari geplaatst. Het totale geplaatste kapitaal bedraagt derhalve één honderd euro
(€ 100,00).
Door de oprichter, Regio Gooi en Vechtstreek voornoemd, wordt deelgenomen met
één honderd (100) aandelen, welke aandelen volgens de oprichter in contanten zijn
volgestort. Het gestorte bedrag van het geplaatste kapitaal van de vennootschap
bedraagt derhalve bij oprichting één honderd euro (€ 100,00).
Storting in vreemd geld is toegestaan.
De storting heeft plaatsgevonden en wordt door de vennootschap aanvaard.

b.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap:
-

c.

de oprichter, Regio Gooi en Vechtstreek voornoemd.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig december
tweeduizend éénentwintig.

d.

Het eerste adres van de vennootschap is: 1404 GZ Bussum, Burgemeester de
Bordesstraat 80.

e.

De vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor
haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen.

*
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Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit één (1) schriftelijke volmacht, welke
aan deze akte zal worden gehecht. (bijlage)
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
Voor het verlijden van deze akte heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling
gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte, daarop een toelichting gegeven en heb ik
gewezen op de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de verschenen persoon
en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Ondergetekende, mr. Renée Martha Meijer, kandidaat notaris, als waarnemer van mr. Rogier
Jozef Maria van Heeswijk notaris te Rotterdam.

