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S T A T U T E N  
van: 

ASR Vermoaensbeheer N.V. 
statutair qevestiqd in Utrecht 

d.d. 1 december2017 

Naam. Zetel. 
Artikel 1 
De naam van de vennootschap is: ASR Vermogensbeheer N.V. Zij is statutair gevestigd te 
Utrecht. 
Doel. 
Artikel 2 
De vennootschap heeft ten doel: 

het optreden als beheerder van een of meer beleggingsinstellingen of icbe's als bedoeld in 
de Wet op het financieel toezicht ("Wft"), alsmede het verrichten van alle andere overige 
taken die op grand van het bepaalde in de Wft aan een dergelijke beheerder zijn 
toegestaan; 
het voeren van de directie over en het zijn van directeur van een of meer andere 
vennootschappen, rechtspersonen en beleggingsinstellingen of icbe's; 
het op enige andere wijze beleggen van vermogen, al dan niet voor rekening en risico van 
derden; 
het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over 
andere ondernemingen, van welke aard ook; 
het financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich 
verbinden voor verplichtingen van derden; en 
al hetgeen met het vorenstaande onder a tot en met e verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn en voor zover toegestaan op grand van het in de Wft bepaalde. 

Kapitaal en aandelen. 
Artikel 3 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (EUR 225.000,-). Het is verdeeld in 
tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) aandelen van een euro (EUR 1,-) elk. 
De aandelen luiden op naam en zijn dooriopend genummerd van 1 af. 
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. 
De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van 
aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een 
koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdeiijk of anderszins 
naast of voor anderen verbinden. 
De vennootschap mag ieningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen 
in haar kapitaal of van certificaten daarvan verstrekken met inachtneming van de daar-
voor geldende wettelijke voorschriften. 
Een besluit van de directie tot het verstrekken van een in de vorige zin bedoeide lening 
behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. 

3.1 

3.2 
3.3 
3.4 

3.5 
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Uitqifte van aandelen. 
Artikel 4 

De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen. De algemene vergadering 
kan een ander orgaan van de vennootschap aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde 
orgaan. Zolang een ander orgaan tot uitgifte bevoegd is, kan de aigemene vergadering 
niet tot uitgifte besiuiten, 
Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte 
vast. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80, lid 1, Burgerlijk Wetboek worden aandelen 
nimmer beneden pari uitgegeven. 
Indien een ander orgaan van de vennootschap wordt aangewezen als bevoegd orgaan 
om tot uitgifte van aandelen te besiuiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en 
welk soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt 
tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, 
vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. 
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 
Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariele akte, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. 
De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering 
tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst neer ten kantore van het 
handelsregister. 
De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van 
certificaten van aandelen. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Voorkeursrecht. 
Artikel 5 

Bij uitgifte van aandelen tegen storting in geld heeft iedere aandeelhouder een 
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, 
onverminderd het bepaalde in lid 4 en onverminderd het bepaalde in artikel 96a, lid 1, 
derde zin van het Burgerlijk Wetboek. Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig 
voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het 
vrijvallende gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige 
aandeelhouders. Maken deze aandeelhouders tezamen niet of niet volledig van het 
voorkeursrecht gebruik, dan is het tot uitgifte bevoegde orgaan ten aanzien van het dan 
vrijvallende gedeelte vrij in de keuze van degenen, aan wie uitgifte - eventueel tegen 
een hogere koers zal geschieden. 
Bij uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld, heeft een houder van 
zodanige aandelen geen voorkeursrecht, tenzij het tot uitgifte bevoegde orgaan ter zake 
van een bepaalde uitgifte het voorkeursrecht van toepassing verklaart. Alsdan vindt het 
bepaalde in de lid 1 van dit artikel ten aanzien van de uit te geven aandelen 
overeenkomstige toepassing. 
Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar. 
Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte 
bevoegde orgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot 

5.1 

5.2 

5.3 
5.4 
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uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden 
uitgeoefend, vast. 
Dat tijdvak beloopt ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 5 
bedoelde mededeling. 

5.5 De vennootschap doet mededeling aan alie aandeelhouders van een uitgifte met 
voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend. 

5.6 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de 
redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte 
schriftelijk worden toegelicht. 

5.7 Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besiuit van de 
algemene vergadering, tenzij een ander orgaan van de vennootschap daartoe bevoegd 
is. Die bevoegdheid kan bij besiuit van de algemene vergadering voor een bepaalde 
duur van ten hoogste vijfjaar worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan 
alleen geschieden, indien het betreffende orgaan tevens is of tegelijkertijd wordt 
aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. 

5.8 De aanwijzing kan telkens voor niet ianger dan vijf jaren worden veriengd. De 
aanwijzing geldt slechts zolang het aangewezen orgaan het tot uitgifte bevoegde 
orgaan is. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 

5.9 Voor een besiuit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het 
voorkeursrecht of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeid, is een meerderheid van 
ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de 
helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. 

5.10 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besiuit van de algemene vergadering 
tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als bedoeid in de 
leden 6 en 7 een volledige tekst neer ten kantore van het handelsregister. 

5.11 Het in dit artikel en het in artikel 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het 
uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het 
nemen van aandelen uitoefent. 

Storting op aandelen. 
Artikel 6 
6.1 Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven. 
6.2 Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is 

overeengekomen. 
6.3 Storting in geld kan in vreemd geld geschieden, indien de vennootschap daarin 

toestemt. 
Verkriiqinq en vervreemdinq van elqen aandelen. 
Artikel 7 

De directie kan met machtiging van de algemene vergadering de vennootschap 
volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, met 
inachtneming van het daaromtrent overigens in de wet bepaalde. 
Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen 
aandelen in haar eigen kapitaal is artikel 4, leden 1 en 2 van overeenkomstige 
toepassing. 

Aandeelhouders register. 

7.1 

7.2 
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Qproepinqen en mededelinqen. 
Artikel 8 

De directie houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe door de wet 
gestelde eisen. 
De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de 
aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. 
Oproepingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief, verzonden aan de 
adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. Indien een aandeelhouder hiermee 
instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan de betrokken persoon geschieden 
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. 
Mededelingen aan de directie geschieden bij al dan niet aangetekende brief, verzonden 
aan het kantoor van de vennootschap of aan de adressen van alle directeuren, of waar 
het gaat om een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht het 
laatstelijk door de directie aan de aandeelhouders opgegeven adres. Langs 
elektronische weg en reproduceerbare berichten die aan de vennootschap wordt 
toegezonden, dienen te voldoen aan een door de directie vast te stellen reglement. 

Wiize van levering van aandelen. Blokkerinqsreqelinq. 
Artikel 9 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

De levering van aandelen geschiedt bij notariele akte met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. 
Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding 
door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan 
slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 9.3 tot en met 9.8. 
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de 
goedkeuring van de algemene vergadering. 
De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is 
verleend of wordt geacht te zijn verleend. 
De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene 
vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de 
aandeelhouder opgave doet van een of meer door haar aangewezen gegadigden die 
bereid zijn de over te dragen aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs 
die wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 9.6. 
De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde 
zijn. 
De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs 
van de aandelen vast. Indien zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt 
deze vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt 
aangewezen door de directie en de aandeelhouder. 
Indien de directie en de aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze 
aanwijzing, wordt de onafhankelijke deskundige aangewezen door de voorzitter van de 
Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie. 
Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is 
meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende een maand vrij te beslissen of hij 
zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 
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Bestuur. 
Artikel 10 

De vennootschap heeft een directie, bestaande uit een of meer directeuren. De 
algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren. Een rechtspersoon kan tot 
directeur worden benoemd. 
Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene 
vergadering kan hen te alien tijd schorsen en ontslaan. 
De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de 
directeuren van toepassing zijn. 
In geval van belet of ontstentenis van een of meerdere directeuren zijn de overblijvende 
directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. In geval 
van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur berust het bestuur 
voorlopig bij een persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt 
aangewezen. In geval van ontstentenis neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo 
spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen 
treffen. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Het bezoldigingsbeleid voor de directeuren wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 
2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover 
deze het bestuur betreffen. Indien de vennootschap of een dochtermaatschappij 
krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het 
bezoldigingsbeleid schriftelijk aan de ondernemingsraad aangeboden ter informatie op 
hetzelfde moment dat het wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. 
De bezoldiging van de directeuren wordt met inachtneming van voomoemd 
bezoldigingsbeleid, vastgesteld door de algemene vergadering. 

Taak. orqanisatie en besluitvorminq van de directie. 
Artikel 11 
11.1 

10.5 

10.6 

Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen 
van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar 
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 
De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin 
aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de 
directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. 
De directie vergadert, zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de 
algemene vergadering. 
De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door 
middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 
bericht geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. 
Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de 
vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake 
binnen de directie. Indien hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het 
besluit genomen door de algemene vergadering. 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 
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De directie zal zich gedragen naar de door de algemene vergadering gegeven 
aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiele, sociale, 
economische en het personeelsbeleid. 
Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van de directie 
omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de 
vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval: 

overdracht van de ondememing of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; 
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 onderfirma, indien deze samenwerking of verbreking van 
ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; 
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 
balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans 
opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst 
vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een 
dochtermaatschappij. 

De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor duidelijk in een 
daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering omschreven besluiten; die 
besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het de directie te 
worden medegedeeld. 
Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als 
hiervoor in dit artikellid bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het de 
directie of de directeuren niet aan. 

11.6 

11.7 

cl> 

b. 

c« 

11.8 

Verteqenwoordiqinq. Procuratiehouders. 
Artikel 12 
12.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan een 

directeur in functie is, kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door twee 
gezamenlijk handelende directeuren. 
De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, 
procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verienen. 
Tevens kan de directie aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere 
personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal 
verkiezen. 

12.2 

Alqemene verqaderinqen. 
Artikel 13 
13.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar gehouden. 
De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: 

de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van de directie omtrent de 
zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur; 
de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 15 - de 
bepaling van de winstbestemming; 

13.2 
c!l> 

b. 
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de verlening van decharge aan directeuren voor hun bestuur over het afgelopen 
boekjaar. 

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden 
opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen 
van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; 
het sub a bedoelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgehomen 
indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt. In de jaarlijkse 
algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van de leden 
5 en 6 verder op de agenda is geplaatst. 
Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de directie of een 
aandeelhouder het wenselijk acht of de wet zulks voorschrijft, 
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap 
haar statutaire zetel heeft. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen 
slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is 
vertegenwoordigd. 
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering 
opgeroepen door de directie, door een directeur of door een aandeelhouder. Bij de 
oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. 
De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. 
Was die termijn korter of heeft de oproeping niet piaats gehad, dan kunnen geen 
wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt 
genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd 

Oa 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

is. 
Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping 
met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het 
bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing. 
De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris 
aan. 

Stemrecht van aandeelhouders. 

13.7 

Artikel 14 
Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. Aan een vruchtgebruiker van 
aandelen komt slechts het stemrecht toe, indien zulks bij de vestiging van het 
vruchtgebruik is bepaald. Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die 
aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Aan vruchtgebruikers van aandelen 
die geen stemrecht hebben en aan pandhouders van aandelen komen niet de rechten 
toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ener 
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. 
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een 
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. 
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Aandeelhouders en vruchtgebruikers die stemrecht hebben kunnen alle besluiten, die 
zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen, mits de directeuren in de 
geiegenheid zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Een dergelijk besluit is 
slechts geldig, indien alle stemgerechtigde aandeelhouders schriftelijk of op een 

14.1 

14.2 

14.3 
14.4 
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elektronische reproduceerbare wijze ten gunste van het desbetreffende voorstel stem 
hebben uitgebracht. 
De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel 
van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de 
verhandelingen ter vergadering. 
De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel 
van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk 
gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de 
stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan 
worden ge'fdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 
vergadering. 
De directie kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering 
via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met 
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. De directie stelt de 
termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn 
niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering kan worden bepaald. 
De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch 
communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal 
worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. 
Voor de toepassing van de leden 2 en 6 is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan 
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

Boekiaar. Jaarrekeninq. 
Artikel 15 
15.1 
15.2 

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

14.9 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt de directie een 
jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de 
vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant 
bedoeld in artikel 14, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het 
bestuursverslag tenzij artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt 
en van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voor 
zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is. De jaarrekening 
wordt ondertekend door alle directeuren. Indien de ondertekening van een of meer van 
hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. 
De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in 
lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene 
vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig 
zijn. De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een 
afschrift verkrijgen. 
Indien de vennootschap overeenkomstig artikel 14 verplicht is opdracht tot onderzoek 
van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen 
kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening 
niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in lid 2 tweede zin 
een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. 

15.3 

15.4 



10 
DE BRAUW 

BLACKSTONE 
WESTBROEK 

Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde 
jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders verkrijgbaar. 

15.5 

Accountant. 
Artikel 16 
De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de 
opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken 
overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden 
is indien de wet dat verlangt. 
Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de 
vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere 
deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant. 
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet 
over, dan is de directie bevoegd. 
De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene 
vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend. 
De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van 
artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. 
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft uitslag van zijn 
onderzoek in een verklaring weer. 
Winst en verlies. 
Artikel 17 

Uitkering van winst ingevoige het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de 
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. 
De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 
De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor 
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter 
is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden. 
Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden 
gedelgd voor zover de wet dat toestaat. 
Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag 
tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. 

17.1 

17.2 
17.3 

17.4 

17.5 

Winstuitkerinq. 
Artikel 18 
18.1 Dividenden zijn opeisbaar vierweken na vaststelling tenzij de algemene vergadering 

daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt. 
De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een 
andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 3, kan de algemene vergadering besluiten 
tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. 
Indien de algemene vergadering dat op voorstel dat de directie bepaalt, wordt een 
tussentijdse uitkering gedaan, mits blijkens een met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen op te stellen tussentijdse vermogensopstelling is voldaan aan het vereiste 
uit artikel 15 lid 3. 

18.2 

18.3 

18.4 
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Vereffeninq, 
Artikel 19 

Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene 
vergadering, geschiedt de vereffening door de directie indien en voor zover de 
algemene vergadering niet anders bepaalt. 
Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten 
onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. 

19.1 

19.2 


