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Doorlopende tekst van de statuten van Schiphol Area Development Company N.V.,
gevestigd te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), zoals deze thans luiden na de akte
van naams- en statutenwijziging, verleden op 9 juli 2013, voor mr. J. Schouten, notaris te
Amsterdam.

STATUTEN:
Artikel 1. Naam en Zetel.
1. De vennootschap draagt de naam:
Schiphol Area Development Company N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Schiphol (Gemeente Haarlemmermeer).
Artikel 2. Doel.
1.
De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, ontwikkelen, exploiteren en
vervreemden van werklocaties in de ruimste zin van het woord en andere
onroerende zaken in de metropoolregio Amsterdam in het algemeen en in de
omgeving van Schiphol in het bijzonder.
2. De vennootschap heeft mede ten doel het deelnemen in en het voeren van bestuur
over andere ondernemingen en vennootschappen, het financieren en stellen van
zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen met het voorgaande verband
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Artikel 3. Duur.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4. Kapitaal.
1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenveertig miljoen
driehonderdduizend euro (EUR 45.300.000,00) en is verdeeld in
éénhonderdduizend (100.000) aandelen met een nominaal bedrag van vierhonderd
drieënvijftig euro (EUR 453,00) elk.
2. De aandelen luiden op naam.
3. De vennootschap kan medewerking verlenen aan uitgifte van certificaten op naam
van aandelen in haar kapitaal. De vennootschap is niet bevoegd medewerking te
verlenen aan de uitgifte van certificaten aan toonder van aandelen in haar kapitaal.
Artikel 5. Uitgifte van aandelen.
1.
Uitgifte van aandelen vindt plaats krachtens een besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen: "de algemene
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3.
4.

5.

vergadering''), tenzij een ander vennootschapsorgaan daartoe is aangewezen voor
een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald
hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan op ieder moment
voor niet langer dan vijf jaar worden hernieuwd. Tenzij bij de aanwijzing anders is
bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
Het besluit tot uitgifte van aandelen door de algemene vergadering en het besluit tot
aanwijzing kunnen slechts op voorstel van de directie en onder goedkeuring van de
raad van commissarissen door de algemene vergadering met algemene stemmen
worden genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elk besluit van het aangewezen orgaan omtrent uitgifte van aandelen is onderworpen
aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
De directie van de vennootschap is zonder voorafgaande goedkeuring van de
algemene vergadering bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen
tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94 van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.
Aandelen kunnen behoudens het bepaalde in lid 12 van dit artikel slechts tegen
volstorting worden uitgegeven zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 80

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien bekend is gemaakt welk bedrag aan aandelen zal worden uitgegeven en
slechts een kleiner bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts
geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
7. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen. Aandelen die de
vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het tijdstip van
het nemen over op de gezamenlijke leden van de directie. Ieder lid van de directie is
hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze aandelen met de wettelijke
rente van dat tijdstip af. Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap, dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te
nemen.
8. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van
aandelen of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan, wordt een volledige tekst
van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het Handelsregister.
9. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan
opgave ten kantore van het Handelsregister met vermelding van aantal.
10. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 9 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van

toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen
recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
11. Aandelen kunnen worden uitgegeven tegen gedeeltelijke volstorting, met dien
verstande dat ten minste vijfentwintig procent (25%) moet worden gestort. De
directie bepaalt onder goedkeuring van de raad van commissarissen, wanneer en tot
welk bedrag verdere storting op aandelen zou moeten plaatsvinden. De directie geeft
daartoe aan de betreffende aandeelhouders schriftelijk kennis ten minste dertig dagen
voor de dag waarop de storting uiterlijk moet plaatsvinden.
Artikel 6. Voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.
1.
Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht uit
te oefenen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij
de aandelen worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Houders van
aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan
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werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
De aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht aan houders van aandelen,
alsmede aan houders van certificaten op naam, en vruchtgebruikers en pandhouders
van aandelen geschiedt schriftelijk aan het door hen opgegeven adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken
na de dag van verzending van de hiervoor genoemde aankondiging.
Het voorkeursrecht kan op grond van een door de raad van commissarissen
goedgekeurd voorstel van de directie worden beperkt of uitgesloten bij besluit van
de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of
uitgesloten door het overeenkomstig artikel 5 lid 1 aangewezen
vennootschapsorgaan, indien dat daartoe is aangewezen bij besluit van de algemene
vergadering en mits tevens bevoegd tot uitgifte van de aandelen waarop de
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht betrekking heeft. Deze aanwijzing
kan slechts voor ten hoogste vijf jaren geschieden en op ieder tijdstip voor niet langer
dan vijf jaren worden verlengd. Elk besluit van het aangewezen orgaan omtrent
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring
van de raad van commissarissen.
Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders
van aandelen eveneens een voorkeursrecht; de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn
van overeenkomstige toepassing. Houders van aandelen hebben geen voorkeursrecht
op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen
recht tot het nemen van die aandelen uitoefent.
In het voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het

voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de
voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
6. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing van een daartoe bevoegd vennootschapsorgaan kan
slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het
gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. De vennootschap is
verplicht binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan ten kantore van
het Handelsregister neer te leggen.
Artikel 7. Verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.
1.
De vennootschap kan ingevolge besluit van de directie en na verkregen goedkeuring
van de raad van commissarissen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of
certificaten daarvan (ook indien de certificaten niet met medewerking van de
vennootschap zouden zijn uitgegeven) alleen verkrijgen om niet danwel indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan
het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves
die krachtens de Wet moeten worden aangehouden; en
b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap
verkrijgt tezamen met de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt
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of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet
meer beloopt dan één/tiende van het geplaatste kapitaal.
Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid onder a. bepalend de
grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd
met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en
uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen
na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden
verstreken zonder dat jaarrekening overeenkomstig artikel 19 is vastgesteld dan kan
de vennootschap geen aandelen in haar eigen kapitaal overeenkomstig dit artikel
verkrijgen.
Tot verkrijging anders dan om niet behoeft de directie de machtiging van de
algemene vergadering. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.
De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen
worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs
moet liggen.
De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan (ook al mochten
deze certificaten niet met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven)
slechts in pand nemen indien:

a.
b.

5.
6.

de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand
gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan (daaronder begrepen
certificaten welke niet met medewerking van de vennootschap mochten zijn
uitgegeven) tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal
bedraagt; en
c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
De directie is, onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd
door de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden.
De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aandelen die zij zelf houdt of
waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De vruchtgebruiker
of de pandhouder van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan
daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het vruchtgebruik of het pandrecht
door de vennootschap zelf is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap
zelf de certificaten houdt (daaronder begrepen certificaten die niet met
medewerking van de vennootschap mochten zijn uitgegeven), kan geen stemrecht
worden uitgeoefend. In dit lid worden onder vennootschap mede begrepen
dochtermaatschappijen van de vennootschap.

7.

Bij de berekening van de winstverdeling casu quo bij verdeling bij liquidatie tellen de
aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de vaststelling of
een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een
meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het
kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem mag
worden uitgebracht.
Artikel 8. Kapitaalvermindering.
1.
De algemene vergadering kan, doch niet dan op grond van een door de raad van
commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie, besluiten tot vermindering
van het kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van
aandelen bij statutenwijziging te verminderen, zulks met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 99 en 100 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.
Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen, die de
vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten (ongeacht of deze met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) houdt.
Artikel 9. Aandelen en certificaten in onverdeeldheid.
Behoort een aandeel of een certificaat aan meer dan één persoon in eigendom dan zullen
de gezamenlijke eigenaren zich slechts door een schriftelijk door hen aan te wijzen

persoon tegenover de vennootschap kunnen doen vertegenwoordigen.
Artikel 10. Aandelenregister.
1. De aandelen worden doorlopend genummerd. Aandeelbewijzen worden niet
uitgegeven.
2. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van
aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte
bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een
recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben met vermelding
welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 11 de leden 1
en 2 toekomen. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
3. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een
pandhouder kosteloos een niet verhandelbaar 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 de in artikel 11
leden 1 en 2 bedoelde rechten toekomen. De directie legt het register ten kantore
van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede de
vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 11 leden 1 en 2 bedoelde
rechten toekomen. Elke aantekening in het register wordt getekend door een
directeur en een commissaris.
Artikel 11. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.
1. Op aandelen in de vennootschap kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
Indien bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik op een aandeel geen
bepalingen omtrent het stemrecht op dat aandeel zijn gemaakt, komt dat stemrecht
toe aan de aandeelhouder, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 88 lid 3 Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek.
2. Op aandelen in de vennootschap kan eveneens een pandrecht worden gevestigd.
Indien bij de vestiging van het pandrecht op een aandeel geen bepalingen omtrent het
stemrecht op dat aandeel zijn gemaakt, komt het stemrecht toe aan de aandeelhouder,
onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 89 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
Artikel 12. Certificaathouders.
Waar in deze statuten sprake is van certificaathouders dienen daaronder te worden
verstaan:
a.
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam van aandelen in de vennootschap;
b. al diegenen, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd recht van vruchtgebruik

of een op een aandeel gevestigd pandrecht, overeenkomstig het in lid 4 van de
artikelen 88 en 89 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, dezelfde rechten
hebben als houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten aandelen in de vennootschap.
Artikel 13. Blokkeringsregeling.
1. Elke overdracht van aandelen, geen enkele uitgezonderd, kan slechts geschieden,
nadat die aandelen te koop zijn aangeboden aan alle overige houders van aandelen,
die alsdan binnen twee maanden aan de aanbieder kennis dienen te geven of ze
gegadigd zijn tot aankoop van de aangeboden aandelen tegen contante betaling. De
aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen één
maand, nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de door hem aangeboden
aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. Indien komt vast te staan, dat er onder
de overige aandeelhouders geen, of onvoldoende, gegadigden zijn voor aankoop van
alle aangeboden aandelen tegen contante betaling, is de aanbieder gedurende drie
maanden nadien vrij de aangeboden aandelen over te dragen aan wie hem goeddunkt.
Indien één of meer van de partijen dit verlangt zal de prijs van de aandelen worden
vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de
Kantonrechter, binnen wiens ressort de vennootschap haar zetel heeft.
2.
3.

De aanbieding tot overname wordt gehonoreerd naar verhouding tot het bezit aan
aandelen in de vennootschap ten tijde van de aanbieding.
Indien een aandeelhouder komt te overlijden alsmede indien een aandeelhouder in
staat van faillissement geraakt, surséance van betaling verkrijgt of onder curatele
wordt gesteld, alsook indien een onverdeeldheid, waartoe aandelen behoren, wordt
ontbonden en aandelen dientengevolge worden toebedeeld aan anderen dan degene
van wiens zijde zij in die onverdeeldheid opkwamen en voorts indien een
aandeelhouder/rechtspersoon wordt ontbonden of teniet gaat, moeten de aandelen
van die aandeelhouder, casu quo de betreffende aandelen, binnen drie maanden
nadien, te koop worden aangeboden aan alle overige aandeelhouders. Indien het
aanbod niet binnen genoemde termijn is gedaan, is de vennootschap onherroepelijk
gemachtigd dat aanbod te doen en, indien alle aangeboden aandelen worden gekocht,
die aandelen aan de koper of kopers te leveren. In dat geval wordt de koopprijs door
de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd, na aftrek van de voor diens
rekening komende kosten.
Indien de vennootschap het aanbod doet, brengt de directie dat onverwijld ter
kennis van de desbetreffende aandeelhouder (of diens rechtsopvolger). Het in de
voorgaande leden bepaalde is daarbij mutatis mutandis van toepassing met dien

verstande echter, dat in een dergelijk geval het aanbod niet kan worden
ingetrokken, terwijl de aanbieder(s) de aandelen kan (kunnen) behouden, indien
blijkt, dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn
om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling kopen. Het in dit lid bepaalde
is niet van toepassing, indien alle geplaatste aandelen aan één (rechts)persoon
toebehoorden.
Artikel 14. Levering van aandelen.
1. De levering van aandelen geschiedt op de wijze als in de Wet voorgeschreven.
2. Levering van aandelen wordt aangetekend in het aandelenregister.
3. Het voorafgaande is van overeenkomstige toepassing op de verkrijging van
aandelen met uitsluiting van de overige deelgenoten bij verdeling van enige
gemeenschap.
4. Het bepaalde in lid 1 en in lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing

5.

6.

op de vestiging en levering van het recht van vruchtgebruik en op de vestiging
van een pandrecht op aandelen.
Na de levering van een niet volgestort aandeel blijft ieder van de vorige
aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijk jegens de
vennootschap aansprakelijk.

Indien echter de directie en de raad van commissarissen, in verband met de
overdracht van een aandeel de vorige aandeelhouder uitdrukkelijk van verdere
aansprakelijkheid ontslaat, bestaat voor deze aandeelhouder nog slechts
aansprakelijkheid voor de stortingen uitgeschreven binnen een jaar, te rekenen van
de dag der levering.
Artikel 15. Bestuur en vertegenwoordiging.
1.
Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie bestaande uit
één of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit
vijf leden.
2.
De benoeming van directeuren geschiedt krachten besluit genomen door de
algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke
vacature, op te maken door de raad van commissarissen, onverminderd het
bepaalde in artikel 133 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De raad van
commissarissen wordt ten minste zes weken voor de betreffende algemene vergadering opgeroepen om een bindende voordracht op te maken. Heeft de raad van
commissarissen binnen drie weken na de oproeping geen bindende voordracht
ingediend, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst
of ontslagen. Een directeur kan tevens worden geschorst door de raad van
commissarissen, in welk geval de raad van commissarissen een algemene vergadering
bijeen zal roepen ter bevestiging of opheffing van de schorsing. De hier bedoelde
algemene vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na het ingaan van
de schorsing. Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal
niet langer duren dan drie maanden.
De beloning en verdere voorwaarden van aanstelling van iedere directeur worden
bepaald door de raad van commissarissen.
De directie besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door de
gezamenlijk fungerende directeuren uit te brengen aantal stemmen.
In de vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit.
Iedere directeur kan zich in de directievergaderingen door een mededirecteur
doen vertegenwoordigen.
De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren zijn
geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard
en ten minste de volstrekte meerderheid van de in totaal fungerende directeuren zich
vóór het te nemen besluit verklaart.

De directie is, onverminderd eigen verantwoordelijkheid, bevoegd
procuratiehouders aan te stellen met zodanige titulatuur en bevoegdheden als door de
directie te bepalen.
10. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde is de raad van
commissarissen bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te
onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk
aan de directie te worden medegedeeld.
11. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde is de algemene
vergadering van aandeelhouders bevoegd besluiten van de directie aan haar
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven
en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
12. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen
de besluiten van de directie omtrent:
a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de
vennootschap aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de
vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of

13.

14.
15.

vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien de
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennoot
schap;
c. het nemen of afstoten door de vennootschap of een dochtermaatschappij van
een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten
minste één derde van het bedrag van de activa volgens de (geconsolideerde)
jaarrekening van de vennootschap.
Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen of de
algemene vergadering van aandeelhouders op een besluit als bedoeld in de leden
10, 11 en 12 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie
niet aan.
De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
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 bestuursbesluit kan worden
genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Een lid

van de directie meldt aan de directie en de raad van commissarissen dat hij/zij een
(potentieel) direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, dat
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en haar
dochtermaatschappij(en), en verschaft hen daarbij alle relevante informatie. De
raad van commissarissen beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
16. De algemene vergadering kan, met inachtneming van deze statuten, op voorstel van
de directie een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de
besluitvorming van de directie, met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder
zal zijn belast en/of andere interne aangelegenheden.
Artikel 16. Belet of ontstentenis.
1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren, berust het bestuur
van de vennootschap bij de overblijvende directeuren, dan wel de enig
overgebleven directeur.
2. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de
raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met
de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of
meer commissarissen en/of één of meer andere personen.
Artikel 17. Raad van commissarissen.

1.

a.

b.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit vijf (5)
commissarissen, te weten één commissaris A, één commissaris B, één
commissaris C, één commissaris D en één commissaris E. Alleen natuurlijke
personen kunnen commissaris zijn.
De commissarissen A, B, C en D van de raad van commissarissen worden
benoemd door de algemene vergadering, bij besluit genomen met een
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, uit een voordracht
van ten minste één persoon voor iedere vacature op te maken door:
1. Schiphol Nederland B.V., indien het een vacature betreft van de
commissaris A;
2. de Provincie Noord-Holland, indien het een vacature betreft van de
commissaris B;
3. de Gemeente Haarlemmermeer, indien het een vacature betreft
van de commissaris C; en
4. de Gemeente Amsterdam, indien het een vacature betreft van de
commissaris D,
een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 133 juncto artikel 142 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

c.

2.

De commissaris E wordt op voordracht van de raad van commissarissen
benoemd door de algemene vergadering bij besluit genomen met algemene
stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
gedeelte van het kapitaal.
d. Degene die ingevolge het vorenstaande gerechtigd is een voordracht op te
stellen wordt ten minste twaalf weken vóór de betreffende algemene
vergadering bij aangetekende brief uitgenodigd om een voordracht op te
maken. Is binnen negen weken na de verzending van genoemde uitnodiging
geen voordracht ingediend, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
e. De tot het doen van een voordracht gerechtigde partij vermeld in artikel 17 lid
1 sub b consulteert de raad van commissarissen over de keuze, voorafgaand
aan het indienen van de voordracht.
f. Indien de algemene vergadering besluit tot afwijzing van de voordracht, maakt
de partij die de afgewezen voordracht deed een nieuwe voordracht op.
Artikelen 17 lid 1 sub d en 17 lid 3 zijn op die nieuwe voordracht van
overeenkomstige toepassing.
Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag van een commissaris A, B, C of

3.

D anders dan op voorstel van de (rechts)persoon op wiens voordracht de betrokken
commissaris werd benoemd, of tot schorsing of ontslag van een commissaris E kan
de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van twee derde van
de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen.
Bij een aanbeveling of een voordracht tot benoeming van een commissaris
worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door
hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen
die hij bekleedt of heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een commissaris; tevens wordt vermeld aan welke
vennootschappen hij als commissaris is verbonden; indien zich daaronder
vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de
aanduiding van die groep worden vol staan. De aanbeveling en voordracht tot
benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening
gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
De voorgedragen commissaris mag op het moment van de voordracht geen functie
bekleden of tijdens het jaar voorafgaand aan dat moment hebben bekleed binnen
de organisatie van één of meer aandeelhouders.

4.
5.

6.

7.

De algemene vergadering kan aan commissarissen, dan wel aan één of meer
hunner een beloning toekennen.
De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie
van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de
met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de
vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de
vennootschap en de met deze verbonden onderneming. De raad van commissarissen
is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de Wet is
opgedragen.
De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens. Daarnaast stelt de directie ten minste één keer per
jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het
strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en de beheers- en
controlesysteem van de vennootschap.
Een daartoe door die raad gemachtigd lid van de raad van commissarissen heeft te
allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de
vennootschap in gebruik, alsmede recht van inzage met betrekking tot alle boeken
en bescheiden van de vennootschap en het recht de activa en passiva, rechten en

verplichtingen van de vennootschap te controleren. De betreffende commissaris kan
zich daarbij door een deskundige - op kosten van de vennootschap - doen bijstaan.
8. De commissaris E zal de functie van voorzitter van de raad vervullen.
9. De raad van commissarissen kan een lid van de raad benoemen tot gedelegeerd
commissaris, welk lid meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig
overleg met de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
10. De raad vergadert zo vaak de voorzitter of één of meer leden zulks wensen, de
directie zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een
vergadering noodzakelijk is. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de
directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dat nodig acht.
11. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen,
indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad van commissarissen besluit bij volstrekte
meerderheid van het in totaal door de gezamenlijke in functie zijnde leden van de
raad uit te brengen aantal stemmen. Ieder lid van de raad brengt één stem uit.
12. Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een
schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris. Iedere commissaris kan slechts
één medecommissaris vertegenwoordigen.
13. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft
met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming
terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit kan
worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
14. Indien het aantal commissarissen daalt beneden het voorgeschreven aantal
van vijf blijft het toch een geldig college vormen.
15. De algemene vergadering kan, met inachtneming van deze statuten, op voorstel van
de raad van commissarissen een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven
omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen, met welke taak iedere
commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast en/of andere interne
aangelegenheden.
16. In het geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen berust het
toezicht op de directie bij de overblijvende commissarissen dan wel de enig
overgebleven commissaris. In geval van ontstentenis of belet van alle
commissarissen, dan benoemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk een
commissaris te benoemen voor een periode gelijk aan de duur van de ontstentenis
of belet van alle commissarissen verlengd met een door de algemene vergadering te
bepalen periode van ten minste een maand

Artikel 18. Accountant.
1. De vennootschap geeft een registeraccountant of andere volgens de Wet bevoegde
deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde
jaarrekening aan de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften voldoet, of het
jaarverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens
de Wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is
en/of de ingevolge de Wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd.
2. Tot het verlenen van de opdracht aan de deskundige is de algemene vergadering
bevoegd; indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een
opdracht aan een deskundige is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo
de raad van commissarissen in gebreke blijft de directie.
3. De aanwijzing van de deskundige wordt door generlei voordracht beperkt; de
opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en

4.

5.

door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; een door de directie verleende
opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
De algemene vergadering hoort de deskundige op diens verlangen omtrent de
intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakt
voornemen daartoe.

De deskundige brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de
directie.
Artikel 19. Boekjaar, jaarverslag en jaarrekening.
1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van
bijzondere omstandigheden, worden door de directie een balans en een winst- en
verliesrekening opgemaakt benevens een toelichting daarop als door de Wet
voorgeschreven, al welke stukken (hierna ook aan te duiden met "de jaarrekening")
dienen te worden ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen.
Ontbreken een of meer handtekeningen dan dient de reden daarvan op de stukken
te worden vermeld.
3. Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering ter
vaststelling brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent de zaken van de
vennootschap en het gevoerde bestuur. Dit jaarverslag wordt gescheiden gehouden
van de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.
4. De door de directie opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige
krachtens wettelijke bepalingen daaraan toe te voegen gegevens liggen van de dag der

5.

6.
7.

oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling ter inzage van
de aandeelhouders en certificaathouders, ten kantore van de vennootschap; de
vennootschap stelt hun op verzoek kosteloos afschriften ter beschikking.
Bovendien kan ieder de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt
moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs afschrift
verkrijgen totdat de stukken ten kantore van het Handelsregister zijn neergelegd.
Onverminderd het overigens terzake bij de Wet bepaalde worden de jaarrekening,
het jaarverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken
gegevens binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening bij het
Handelsregister neergelegd.
De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
De algemene vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de
directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk

het toezicht daarop.
Artikel 20. Uitkeringen, reserves.
1.
De vennootschap kan slechts dividenden en andere uitkeringen doen voorzover
haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel
van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet moeten worden
2.

3.
4.
5.

6.

aangehouden.
De directie is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van
commissarissen de na toepassing van het vorige lid resterende winst geheel of
gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves.
De na reservering als bedoeld in het vorige lid eventueel resterende winst staat ter
beschikking van de algemene vergadering.
Voorzover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig
boekjaar, wordt die winst bij de reserves gevoegd.
De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot
uitkering van een interim-dividend als vooruitbetaling op het over het betrokken
boekjaar te verwachten dividend, indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is
voldaan en daarvan blijkt uit een tussentijdse vermogensopstelling, als genoemd in
artikel 105 lid 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, welke
vermogensopstelling moet worden gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend
gemaakt. Op de uitbetaling van het interim-dividend is het bepaalde in lid 8 van dit
artikel van overeenkomstige toepassing.
De algemene vergadering kan op grond van een door de raad van commissarissen

goedgekeurd voorstel van de directie besluiten tot uitkeringen van winst - of ook ten
laste van een voor uitkering vatbare reserve - in aandelen van de vennootschap of
in certificaten daarvan, zulks onverminderd het in artikel 5 van deze statuten
bepaalde.
7.
Winstuitkeringen zijn binnen één maand na vaststelling door de algemene
vergadering betaalbaar.
8.
Winstuitkeringen waarover binnen vijf jaar na de dag waarop zij opeisbaar zijn
niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.
Artikel 21. Algemene vergadering van aandeelhouders.
1.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden te Haarlemmermeer of te
Amsterdam of te Haarlem. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen
ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene
vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de
2.

3.

vennootschap vertegenwoordigd is.
De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als zulks
ter vervulling van de door de Wet of statuten opgedragen taken noodzakelijk is en zo
dikwijls als de directie of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht.

Aandeelhouders en/of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste één
procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om
aan de raad van commissarissen of de directie het verzoek te doen om
onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te
plaatsen. Indien hun voorstellen zo tijdig bij de directie of de raad van
commissarissen zijn ingediend dat de directie deze op de agenda van de
eerstvolgende vergadering kan plaatsen of alsnog hun behandeling met inachtneming
van de voor de oproeping gestelde termijn op overeenkomstige wijze als hierna
vermeld vóór die vergadering bij aanvullende oproepingsbrief kan aankondigen, is
de directie of de raad van commissarissen daartoe verplicht, tenzij zwaarwegende
belangen van de vennootschap dit tegengaan.
Artikel 22. Oproeping, agenda.
1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of door
de directie opgeroepen.
2. Aandeelhouders en certificaathouders worden opgeroepen door middel van
oproepingsbrieven.
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

4.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en wordt
medegedeeld, dat de aandeelhouders en certificaathouders er ten kantore van de
vennootschap kennis van kunnen nemen door inzage van de agenda,
onverminderd het bepaalde in artikel 27 van deze statuten en artikel 99 lid 7 Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek. De agenda is voor aandeelhouders en certificaathouders
kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap.
Artikel 23. Voorzitterschap.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van
commissarissen of indien deze afwezig is of in gebreke blijft, door een ander lid
van de raad van commissarissen, daartoe door de aanwezige leden van die
raad aangewezen. Echter kan de raad van commissarissen ook een ander
aanwijzen om de vergadering te leiden.
2. Indien alle leden van de raad van commissarissen afwezig zijn of in gebreke blijven
en de raad van commissarissen ook geen ander als voorzitter heeft aangewezen,
voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap, met dien verstande, dat
zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt
waargenomen door een lid van de directie, daartoe door de aanwezige leden van de
directie aangewezen.
Artikel 24. Notulen.
1.
Van het verhandelde in de algemene vergadering worden - tenzij een notarieel
proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt - door een door de voorzitter
aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris
worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend.
2.
Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt
opgemaakt, is de medeondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.
Artikel 25. Vergaderrechten.
1.
Iedere stemgerechtigde houder van aandelen en iedere stemgerechtigde
vruchtgebruiker en pandhouder van zodanige aandelen is bevoegd, hetzij in
persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde de algemene vergadering bij te
wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2.
Iedere aandeelhouder die het stemrecht mist en iedere certificaathouder
(waaronder in dit lid niet zijn begrepen stemgerechtigde vruchtgebruikers en
pandhouders van aandelen) is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke
gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren.
3.
Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

4.
5.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben
als zodanig in de vergadering een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen
beslist de voorzitter.
Artikel 26. Besluitvorming.
1. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen,
voorzover bij de Wet of deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven.
2.
De volgende besluiten van de algemene vergadering worden genomen met algemene
stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is, zulks met inachtneming van hetgeen in de Wet of deze statuten
is bepaald:
a.
b.

c.
d.

3.

een besluit tot uitgifte van aandelen en een besluit tot aanwijzing als bedoeld in
artikel 5 lid 1 en lid 2;
een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot
aanwijzing van een daartoe bevoegd vennootschapsorgaan als bedoeld in
artikel 6 lid 3 en lid 6;

een besluit tot vermindering van het kapitaal als bedoeld in artikel 8 lid 1;
een besluit tot het verlenen van de opdracht aan een registeraccountant of
andere volgens de Wet bevoegde deskundige als bedoeld in artikel 18 lid 2;
b.
een besluit tot vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 19 lid 6;
c.
een besluit tot verlening van volledige of beperkte decharge aan de directeuren
en de commissarissen als bedoeld in artikel 19 lid 7;
d.
een besluit tot uitkering van winst als bedoeld in artikel 20 lid 4 en artikel 20 lid
6;
e.
een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap als bedoeld in
artikel 27 lid 1;
f.
een besluit tot het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing als
bedoeld in artikel 27 lid 1;
g.
een besluit tot ontbinding van de vennootschap als bedoeld in artikel 27 lid 1.
Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke aandeelhouders
heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met algemene stemmen in een
vergadering waarin alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn
vertegenwoordigd, tenzij er certificaathouders zijn. Het bepaalde in artikel 25 lid
5 is van overeenkomstige toepassing.

4.
5.

6.

Staken de stemmen dan beslist de raad van commissarissen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes. Andere
stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer
niemand der stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. Blanco stemmen
en stemmen uitgebracht op getekende briefjes zijn van onwaarde.
Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.
Artikel 27. Statutenwijziging en ontbinding.
1. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een juridische fusie of
juridische splitsing of tot ontbinding der vennootschap kan slechts op voorstel van
de directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen door de algemene

2.

vergadering worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het
gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval in een
vergadering waarin een voorstel als voormeld aan de orde wordt gesteld niet het
hiervoor vereiste quorum is vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering worden
bijeengeroepen te houden niet eerder dan vier weken en niet later dan zes weken na
de eerste vergadering waarin omtrent het in de eerste vergadering aan de orde
gestelde onderwerp slechts kan worden besloten met algemene stemmen ongeacht
het dan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
De oproeping voor de nieuwe vergadering geschiedt niet later dan op de vijftiende
dag voor die van de vergadering. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, ongeacht het ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
Ingeval in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, tot het
aangaan van een juridische fusie of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan,
moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld en moet,
indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de
vennootschap ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld

voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop der vergadering.
Artikel 28. Vereffening.
1. Ingeval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de vereffening
van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht
daarop, behoudens het bepaalde in artikel 23 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel
mogelijk van kracht.
3. Van hetgeen na voldoening van schuldeisers overblijft van het vermogen van
de ontbonden vennootschap wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd
het op ieder aandeel gestorte bedrag.
4. Het restant van het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan aandeelhouders naar rato
van hun bezit aan aandelen en het op die aandelen gestorte bedrag.

