VOORSTEL TOT PARTIËLE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN NOXXON PHARMA N.V.

In de linker kolom is de te wijzigen tekst opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen. De rechter kolom bevat een korte toelichting op de
voorgestelde wijzigingen.
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AAN TE PASSEN TEKST
Artikel 2. Naam en zetel.
1.
De vennootschap draagt de naam:
NOXXON Pharma N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING
Artikel 2. Naam en zetel.
1.
De vennootschap draagt de naam:
TME Pharma N.V.

TOELICHTING
Het voorstel om de statutaire naam te wijzigen in
TME Pharma N.V. maakt deel uit van een
geplande strategische transitie om beter weer te
geven hoe de vennootschap zich heeft ontwikkeld.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en
aandelen.
1.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 2.500.000).

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en
aandelen.
1.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
vier miljoen achthonderdvijftigduizend
euro (€ 4.850.000).

De tekst in de eerste kolom de betreft tekst zoals
die zal luiden per het moment van de
statutenwijziging. Verwezen wordt naar de
buitengewone algemene vergadering van 16 mei
2022 en het tijdens die vergadering goedgekeurde
voorstel om de statuten gedeeltelijk te wijzigen
met het oog op de implementatie van een
aandelenconsolidatie. Deze wijziging zal pas van
kracht worden na de implementatie van de
aandelenconsolidatie. Voor een Nederlandse
vennootschap vertegenwoordigt het
maatschappelijk kapitaal volgens de statuten het
maximumbedrag waarvoor de vennootschap
aandelen kan uitgeven, waarbij de verhouding
tussen geplaatst aandelenkapitaal en
maatschappelijk kapitaal maximaal 1:5 mag zijn.
Voorgesteld wordt het maatschappelijk kapitaal te
verhogen tot 4.850.000 miljoen euro. Op de
datum van de AvA zal het geplaatste en gestorte

2.

Het kapitaal is verdeeld in
2.
tweehonderdvijftig miljoen (250.000.000)
gewone aandelen, doorlopend genummerd
vanaf 1 en met een nominale waarde van
een eurocent (€ 0,01) elk.
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Het kapitaal is verdeeld in drie miljoen
vijfhonderdduizend (3.500.000) gewone
aandelen, doorlopend genummerd vanaf
1, met een nominale waarde van één euro
(€ 1) elk en één miljoen
driehonderdvijftigduizend (1.350.000)
preferente aandelen, doorlopend
genummerd vanaf 1, met een nominale
waar van één euro (€ 1) elk.

AAN TE PASSEN TEKST

VOORGESTELDE WIJZIGING

3.

Alle aandelen luiden op naam.
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

3.

Alle aandelen luiden op naam.
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

4.

De vennootschap kan geen medewerking
verlenen aan de uitgifte van certificaten
van aandelen in haar kapitaal.

4.

De vennootschap kan geen medewerking
verlenen aan de uitgifte van certificaten
van aandelen in haar kapitaal.

5.

Zolang een aandeel tot een
onverdeeldheid behoort, kunnen de
daaraan verbonden rechten tegenover de
vennootschap slechts worden uitgeoefend
door één persoon, aan te wijzen door de
rechthebbenden gezamenlijk.

5.

Zolang een aandeel tot een gemeenschap
van goederen behoort, kunnen de daaraan
verbonden rechten tegenover de
vennootschap slechts worden uitgeoefend
door één persoon, aan te wijzen door de
rechthebbenden gezamenlijk.

6.

Iedere houder van preferente aandelen
kan, met inachtneming van de leden 1 en
2 van artikel 4 van deze statuten en de
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TOELICHTING
aandelenkapitaal van de Vennootschap ten minste
990.000 euro bedragen en is er derhalve
voldoende ruimte om het maatschappelijk
kapitaal te verhogen tot 4.850.000 miljoen euro.
Daarnaast wordt voorgesteld om een klasse
preferente aandelen in te voeren.

Deze nieuwe leden worden ingevoegd om een
afzonderlijke klasse van preferente aandelen
mogelijk te maken.

AAN TE PASSEN TEKST
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VOORGESTELDE WIJZIGING
beperkingen onder Nederlands recht, te
allen tijde de raad van bestuur schriftelijk
verzoeken een of meer preferente
aandelen te converteren in gewone
aandelen. Elk preferent aandeel zal
worden geconverteerd in één gewoon
aandeel. Bij uitgifte van één of meer
preferente aandelen kan het
vennootschapsorgaan dat tot die uitgifte
besluit, aanvullende voorwaarden stellen
aan de conversie van die aandelen.
7.

Het hiervoor in lid 1 van dit artikel
bedoelde schriftelijke verzoek vermeldt
de naam van de betrokken aandeelhouder
en het relevante aantal preferente
aandelen (elk een Conversieverzoek).

8.

Binnen twee (2) weken na ontvangst van
een naar behoren ingevuld
Conversieverzoek zal de raad van bestuur
uitvoering geven aan een conversie,
uitsluitend onder voorbehoud van
eventuele vooraf gestelde voorwaarden
als bedoeld in lid 1 hierboven, en de

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST

VOORGESTELDE WIJZIGING
beschikbaarheid van gewone aandelen op
grond van artikel 4 leden 1 en 2, en de
conversie zal dan van kracht worden per
het moment dat de raad van bestuur de
ontvangst van het Conversieverzoek
bevestigt. Indien geen gevolg kan worden
gegeven aan een Conversieverzoek
wegens onvoldoende beschikbaarheid van
gewone aandelen ingevolge artikel 4
leden 1 en 2, zal een voorstel tot
wijziging van het maatschappelijk
kapitaal met dit doel op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering
worden geplaatst.
9.
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Gewone aandelen zijn vrij overdraagbaar.
Overdracht van preferente aandelen kan
slechts geschieden aan een verkrijger die
reeds preferente aandelen houdt en met
inachtneming van de leden 10, 11 en 12
van dit artikel 4. De raad van bestuur kan
besluiten ontheffing te verlenen van het
vereiste te leveren aan alleen een houder
van preferente aandelen.

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST

AMS-NOTARIAL-10145603/1 170271-0004

VOORGESTELDE WIJZIGING
10.
Een aandeelhouder die een of meer
preferente aandelen wil overdragen
behoeft de goedkeuring van de raad van
bestuur.
11.

Indien de raad van bestuur de
goedkeuring verleent, of indien de
goedkeuring geacht wordt te zijn verleend
zoals bedoeld in lid 12 van dit artikel,
moet de overdracht geschieden binnen
drie (3) maanden na de datum van dat de
goedkeuring is verleend of geacht te zijn
verleend.

12.

Indien de raad van bestuur de
goedkeuring niet verleent, dient de raad
van bestuur tegelijkertijd aan de
verzoekende aandeelhouder de namen op
te geven van een of meer gegadigden die
bereid zijn alle in het verzoek om
goedkeuring bedoelde preferente
aandelen tegen contante betaling te
kopen. Indien de raad van bestuur de
goedkeuring niet verleent, maar
tegelijkertijd nalaat gegadigden aan te

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST
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wijzen, wordt de goedkeuring geacht te
zijn verleend. De goedkeuring wordt
eveneens geacht te zijn verleend indien de
raad van bestuur niet binnen zes (6)
weken na ontvangst van het verzoek om
goedkeuring een beslissing ter zake heeft
genomen.
13.

De verzoekende aandeelhouder en de
door hem aanvaarde kandidaat-koper
stellen de in lid 12 van dit artikel
bedoelde koopprijs in onderling overleg
vast. Bij gebreke van overeenstemming
wordt de koopprijs vastgesteld
overeenkomstig artikel 2:87 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Voorkeursrechten.

Artikel 7. Voorkeursrechten.

1.

1.

Bij uitgifte van aandelen heeft iedere
houder van aandelen een voorkeursrecht
naar evenredigheid van het gezamenlijk
nominale bedrag van zijn aandelen. Een
aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht
op aandelen die worden uitgegeven tegen
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TOELICHTING

Bij uitgifte van gewone aandelen heeft
iedere houder van gewone aandelen een
voorkeursrecht naar evenredigheid van
het gezamenlijke nominale bedrag van
zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft
geen voorkeursrecht met betrekking tot

Wijzigingen om een afzonderlijke klasse van
preferente aandelen mogelijk te maken.
Voorkeursrechten zijn uitgesloten voor de
preferente aandelen.

AAN TE PASSEN TEKST
inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij
geen voorkeursrecht op aandelen die
worden uitgegeven aan werknemers van
de vennootschap of van een
groepsmaatschappij.

VOORGESTELDE WIJZIGING
TOELICHTING
preferente aandelen of gewone aandelen
die worden uitgegeven tegen inbreng
anders dan in geld. Hij heeft evenmin een
voorkeursrecht met betrekking tot gewone
aandelen die worden uitgegeven aan
werknemers van de vennootschap of van
een groepsmaatschappij.

2.

De vennootschap kondigt de uitgifte met
voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat
kan worden uitgeoefend aan in de
Staatscourant, in een landelijk verspreid
dagblad en op de website van de
vennootschap.

2.

De uitgifte van gewone aandelen met
voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat
kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in de Staatscourant, in een
landelijk verspreid dagblad en op de
website van de vennootschap.

3.

Het voorkeursrecht kan worden
uitgeoefend gedurende ten minste twee
(2) weken na de dag van aankondiging.

3.

Het voorkeursrecht kan worden
uitgeoefend gedurende een periode van
ten minste twee (2) weken na de dag van
de aankondiging.

4.

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een
enkele uitgifte, worden beperkt of
uitgesloten bij besluit van de algemene
vergadering of de raad van bestuur, indien
deze daartoe is aangewezen door de

4.

Voorafgaand aan elke uitgifte kan het
voorkeursrecht worden beperkt of
uitgesloten bij besluit van de algemene
vergadering of bij besluit van de raad van
bestuur, indien de algemene vergadering
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AAN TE PASSEN TEKST
algemene vergadering, met dien verstande
dat de raad van bestuur alsdan tevens
bevoegd is te besluiten tot uitgifte van
aandelen. Met betrekking tot de
aanwijzing van de raad van bestuur is het
bepaalde in de laatste drie volzinnen van
artikel 6 lid 3 van overeenkomstige
toepassing. Deze bevoegdheid van de
raad van bestuur eindigt op de dag
waarop zijn bevoegdheid tot uitgifte van
aandelen eindigt ongeacht de
omstandigheden.

VOORGESTELDE WIJZIGING
hem daartoe heeft aangewezen en mits de
raad van bestuur tevens bevoegd is te
besluiten tot uitgifte van aandelen van de
vennootschap. Het bepaalde in de laatste
drie volzinnen van artikel 6 lid 3 is van
overeenkomstige toepassing ten aanzien
van de aanwijzing van de raad van
bestuur. Deze bevoegdheid van de raad
van bestuur eindigt op de dag waarop zijn
bevoegdheid tot uitgifte van aandelen
eindigt, ongeacht de omstandigheden.

5.

Een besluit van de algemene vergadering
tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing van de
raad van bestuur als daartoe bevoegd
orgaan, kan slechts worden genomen op
voorstel van de raad van bestuur.

5.

Een besluit van de algemene vergadering
tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing van de
raad van bestuur als het
vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd
is, kan slechts worden genomen op
voorstel van de raad van bestuur.

6.

Voor een besluit van de algemene
vergadering tot beperking of uitsluiting
van het voorkeursrecht of tot aanwijzing
van de raad van bestuur als daartoe

6.

Een besluit van de algemene vergadering
tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing van de
raad van bestuur als het tot beperking of
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TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST
bevoegd orgaan is een meerderheid van
ten minste twee derde van de uitgebrachte
stemmen vereist indien in de algemene
vergadering minder dan de helft van het
geplaatste en uitstaande kapitaal is
vertegenwoordigd. De raad van bestuur
legt binnen acht (8) dagen na het besluit
een volledige tekst daarvan neer ten
kantore van het handelsregister.

VOORGESTELDE WIJZIGING
uitsluiting bevoegde
vennootschapsorgaan, kan slechts worden
genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, indien minder dan de helft van
het geplaatste kapitaal van de
vennootschap ter vergadering is
vertegenwoordigd. Binnen acht (8) dagen
na het nemen van het besluit moet de
volledige tekst daarvan worden
neergelegd ten kantore van het
handelsregister.

7.

7.

Bij het verlenen van rechten tot het
nemen van aandelen hebben de
aandeelhouders een voorkeursrecht; het
hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van
overeenkomstige toepassing.
Aandeelhouders hebben geen
voorkeursrecht op aandelen die worden
uitgegeven aan iemand die een voordien
reeds verkregen recht tot het nemen van
aandelen uitoefent.

Artikel 29. Winst, uitkeringen en verliezen.
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Bij het verlenen van rechten tot het nemen
van gewone aandelen hebben de
aandeelhouders een voorkeursrecht
daarop; het hiervoor in dit artikel 7
bepaalde is van overeenkomstige
toepassing. Aandeelhouders hebben geen
voorkeursrecht op aandelen die worden
uitgegeven aan iemand die een voordien
reeds verkregen recht tot het nemen van
aandelen uitoefent.

Artikel 29. Winst, uitkeringen en verliezen.

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST

VOORGESTELDE WIJZIGING

TOELICHTING

1.

1.

De vennootschap heeft een reserveringsen dividendbeleid, dat door de raad van
bestuur wordt vastgesteld en kan worden
gewijzigd. De vaststelling en vervolgens
elke belangrijke wijziging van het
reserverings- en dividendbeleid worden
onder een afzonderlijk agendapunt op de
algemene vergadering behandeld.

Deze bepalingen voorzien in de minimale
economische rechten voor de preferente aandelen.

2.

De vennootschap zal een agioreserve
houden die uitsluitend is verbonden aan
de klasse preferente aandelen en een
agioreserve die uitsluitend is verbonden
aan de klasse gewone aandelen. Indien bij
conversie van preferente aandelen in
gewone aandelen een houder van te
converteren preferente aandelen
gerechtigd is meer dan één gewoon
aandeel te ontvangen voor elk te
converteren preferente aandeel, is de raad
van bestuur bevoegd bij iedere uitkering
ten laste van de agioreserve van de
preferente aandelen te besluiten tot
volstorting van de extra gewone aandelen

De vennootschap heeft een reserveringsen dividendbeleid dat wordt vastgesteld
en kan worden gewijzigd door de raad
van bestuur. De vaststelling en nadien
elke materiële wijziging van het
reserverings- en dividendbeleid wordt als
apart agendapunt op de algemene
vergadering behandeld.
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VOORGESTELDE WIJZIGING
ten laste van het evenredig deel van de
gerechtigdheid tot de agioreserve van de
preferente aandelen van de desbetreffende
aandeelhouder. Bij conversie van
preferente aandelen in gewone aandelen
is de raad van bestuur voorts bevoegd om
een eventueel restant van het evenredige
deel van de gerechtigdheid tot de
agioreserve van de desbetreffende
aandeelhouder aan te wenden ten gunste
van de uitsluitend aan de soort gewone
aandelen verbonden agioreserve.
3.
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De vennootschap zal voor de preferente
aandelen een afzonderlijke
dividendreserve aanhouden. De preferente
aandelen geven geen recht op enige
andere reserve van de vennootschap.
Voor uitkeringen ten laste van de
dividendreserve van de preferente
aandelen of voor gehele of gedeeltelijke
vrijgave van deze reserve is een
voorafgaand voorstel van de raad van
bestuur vereist, gevolgd door een besluit
van de algemene vergadering van houders

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST

VOORGESTELDE WIJZIGING
van preferente aandelen.
4.
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Van de winst, voor zover deze uit de
vastgestelde jaarrekening blijkt, zal de
raad van bestuur bepalen welk gedeelte
aan de reserves zal worden toegevoegd.
De daarna overblijvende winst zal eerst
worden aangewend om aan de
dividendreserve voor preferente aandelen
een bedrag toe te wijzen en toe te voegen
gelijk aan één procent (1%) van het
gezamenlijke nominale bedrag van alle
uitstaande preferente aandelen. De
berekening van het toe te wijzen bedrag
en de toevoeging aan de dividendreserve
preferente aandelen zal geschieden op een
tijdsevenredige basis. Indien preferente
aandelen worden uitgegeven gedurende
het boekjaar waarop de toekenning en
toevoeging betrekking heeft, zal het toe te
kennen bedrag en de toevoeging aan de
dividendreserve preferente aandelen met
betrekking tot deze nieuw uitgegeven
preferente aandelen worden berekend
vanaf de datum waarop deze preferente

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST

VOORGESTELDE WIJZIGING
aandelen zijn uitgegeven tot en met de
laatste dag van het desbetreffende
boekjaar. De preferente aandelen geven
verder geen recht op de winst.

2.

Ten laste van de winst, voor zover
aanwezig, die uit de vastgestelde
jaarrekening blijkt, worden zodanige
bedragen gereserveerd als de raad van
bestuur zal bepalen. Hetgeen daarna nog
van de winst resteert staat ter beschikking
van de algemene vergadering. De raad
van bestuur doet daartoe een voorstel. Het
voorstel tot uitkering van dividend wordt
als apart agendapunt op de algemene
vergadering behandeld.

5.

De daarna overblijvende winst staat ter
beschikking van de algemene vergadering
uitsluitend voor dividenduitkering op de
gewone aandelen.

3.

Uitkering van dividend op de aandelen
geschiedt naar evenredigheid van het
nominale bedrag van elk aandeel.

6.

De uitkering van dividenden op de
aandelen geschiedt in verhouding tot het
nominale bedrag van elk betrokken
aandeel.

4.

Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben
voor zover het eigen vermogen van de
vennootschap groter is dan het bedrag van

7.

Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben
voor zover het eigen vermogen van de
vennootschap groter is dan het bedrag van
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het gestorte en opgevraagde deel van het
geplaatste kapitaal vermeerderd met de
reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.

VOORGESTELDE WIJZIGING
het gestorte en opgevraagde deel van het
geplaatste kapitaal, vermeerderd met de
reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.

5.

Indien over enig jaar verlies is geleden,
kan de raad van bestuur besluiten zulk
een verlies te delgen door afboeking op
een reserve die niet krachtens de wet
moet worden aangehouden.

8.

Indien in enig jaar verlies is geleden, kan
de raad van bestuur besluiten dit verlies te
delgen ten laste van een reserve die de
vennootschap niet krachtens de wet moet
aanhouden.

6.

De uitkering van winst geschiedt na de
vaststelling van de jaarrekening, waaruit
blijkt dat zij geoorloofd is.

9.

De winstuitkering geschiedt na de
vaststelling van de jaarrekening, waaruit
blijkt dat zij geoorloofd is.

7.

De raad van bestuur kan, met
inachtneming van het reserverings- en
dividendbeleid van de vennootschap,
besluiten tot het doen van een tussentijdse
uitkering mits aan het vereiste van lid 4
van dit artikel is voldaan blijkens een
tussentijdse vermogensopstelling. Deze
heeft betrekking op de stand van het
vermogen op ten vroegste de eerste dag
van de derde maand voor de maand

10.

De raad van bestuur kan, met
inachtneming van het reserverings- en
dividendbeleid van de vennootschap,
besluiten tot een tussentijdse uitkering op
de gewone aandelen, mits aan het vereiste
van lid 6 van dit artikel is voldaan,
blijkende uit een tussentijdse
vermogensopstelling. Deze tussentijdse
rekening vermeldt de financiële toestand
van de vennootschap niet eerder dan op
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waarin het besluit tot het doen van een
tussentijdse uitkering wordt bekend
gemaakt. Deze vermogensopstelling
wordt ondertekend door alle leden van de
raad van bestuur. Ontbreekt de
handtekening van één of meer van hen
dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt. De
vermogensopstelling wordt neergelegd
ten kantore van het handelsregister binnen
acht dagen na de dag waarop het besluit
tot het doen van de tussentijdse uitkering
wordt bekend gemaakt.

VOORGESTELDE WIJZIGING
de eerste dag van de derde maand voor de
maand waarin het besluit tot tussentijdse
uitkering bekend wordt gemaakt. Deze
tussentijdse rekeningen worden door alle
leden van de raad van bestuur
ondertekend. Ontbreekt de handtekening
van één of meer van hen, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen
melding gemaakt. De
vermogensopstelling wordt neergelegd
ten kantore van het handelsregister binnen
acht dagen na de dag waarop het besluit
tot het doen van de tussentijdse uitkering
wordt bekend gemaakt.

8.

De algemene vergadering kan op voorstel
van de raad van bestuur besluiten dat een
uitkering op aandelen geheel of ten dele
plaatsvindt niet in contanten maar in
aandelen. Op voorstel van de raad van
bestuur kan de algemene vergadering
besluiten dat uitkeringen plaatsvinden in
een andere valuta dan de Euro.

11.

Op voorstel van de raad van bestuur kan
de algemene vergadering besluiten een
uitkering op aandelen geheel of ten dele
niet in geld, doch in aandelen te doen. De
algemene vergadering kan op voorstel
van de raad van bestuur besluiten dat
uitkeringen in een andere valuta dan euro
worden gedaan.

9.

De raad van bestuur kan, met

12.

De raad van bestuur kan, met

AMS-NOTARIAL-10145603/1 170271-0004

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST
inachtneming van het reserverings- en
dividendbeleid van de vennootschap,
besluiten tot uitkeringen aan houders van
aandelen ten laste van een of meer
reserves.

VOORGESTELDE WIJZIGING
inachtneming van het reserverings- en
dividendbeleid van de vennootschap en
het bepaalde in lid 4 van dit artikel,
besluiten tot uitkeringen aan houders van
aandelen ten laste van een of meer
reserves.

10.

13.

Dividenden en andere winstuitkeringen
zullen betaalbaar worden gesteld op de
wijze en op het(de) tijdstip(pen) – binnen
vier (4) weken na het desbetreffende
besluit – zoals door de raad van bestuur
wordt bepaald en daarvan zal bericht
worden gedaan. De raad van bestuur kan
bepalen dat gerechtigd tot dividend en
andere winstuitkeringen zullen zijn de
aandeelhouder, vruchtgebruikers en
pandhouders, al naar gelang van
toepassing, op een bepaalde datum binnen
vier (4) weken na mededeling daarvan.
De vordering van een aandeelhouder tot
een uitkering op aandelen verjaart door
een tijdsverloop van vijf (5) jaren.

Artikel 34. Stemming. Besluitvorming.
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Dividenden en andere winstuitkeringen
zullen betaalbaar worden gesteld op de
wijze en op het(de) tijdstip(pen) – binnen
vier (4) weken na het desbetreffende
besluit – zoals door de raad van bestuur
wordt bepaald en daarvan zal bericht
worden gedaan. De raad van bestuur kan
bepalen dat gerechtigd tot dividend en
andere winstuitkeringen zullen zijn de
aandeelhouder, vruchtgebruikers en
pandhouders, al naar gelang van
toepassing, op een bepaalde datum binnen
vier (4) weken na mededeling daarvan.
De vordering van een aandeelhouder tot
een uitkering op aandelen verjaart door
een tijdsverloop van vijf (5) jaren.

Artikel 34. Stemming. Aanneming van

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST
1.
Ieder aandeel geeft recht op het
uitbrengen van één (1) stem.
Aandelen waarvan de wet bepaalt dat
daarvoor geen stemmen kunnen worden
uitgebracht, worden buiten beschouwing
gelaten bij het vaststellen van het gedeelte
van de aandeelhouders dat stemmen
uitbrengt, aanwezig is of
vertegenwoordigd is of bij het vaststellen
van het gedeelte van het aandelenkapitaal
dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

VOORGESTELDE WIJZIGING
resoluties.

TOELICHTING

1.

Elk preferent aandeel en elk gewoon aandeel
worden gelijk behandeld voor wat betreft het
aantal stemmen dat zij bezitten.

Artikel 36. Vereffening.

Artikel 36. Vereffening.

3.

3.

Ingeval van ontbinding van de
vennootschap krachtens besluit van de
algemene vergadering zijn de bestuurders
belast met de vereffening van de zaken
van de vennootschap en de
commissarissen met het toezicht daarop,
met inachtneming van het ter zake
bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk
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Elk aandeel (zowel een gewoon aandeel
als een preferent aandeel) geeft recht op
het uitbrengen van één (1) stem.
Aandelen ten aanzien waarvan de wet
bepaalt dat geen stemmen kunnen worden
uitgebracht, worden buiten beschouwing
gelaten bij de vaststelling van het
aanwezige of vertegenwoordigde deel van
de aandeelhouders dat aan de stemming
deelneemt, of van het aanwezige of
vertegenwoordigde deel van het
maatschappelijk kapitaal.

Hetgeen van het eigen vermogen van de
vennootschap resteert na voldoening van
al haar schulden:
(i)
zal in de eerste plaats worden
aangewend voor uitkering aan de
houders van gewone aandelen, in
verhouding tot de gezamenlijke
nominale waarde van de door

Deze bepalingen voorzien in de minimale
economische rechten voor de preferente aandelen.

AAN TE PASSEN TEKST
Wetboek.
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VOORGESTELDE WIJZIGING
ieder gehouden gewone aandelen,
van het totaal van de reserves van
agio en andere reserves van de
vennootschap dan de
dividendreserve van preferente
aandelen;
(ii)
vervolgens zal, van enig
overblijvend saldo, een bedrag
gelijk aan het gezamenlijke
bedrag van de nominale waarde
van de gewone aandelen worden
uitgekeerd aan de houders van
gewone aandelen in verhouding
tot de gezamenlijke nominale
waarde van de gewone aandelen
die door ieder van hen worden
gehouden;
(iii)
daarna zal, van enig overblijvend
saldo, een bedrag gelijk aan het
totaalbedrag van de
dividendreserve preferente
aandelen worden uitgekeerd aan
de houders van preferente
aandelen in verhouding tot de
totale nominale waarde van de

TOELICHTING

AAN TE PASSEN TEKST

VOORGESTELDE WIJZIGING
door elk van hen gehouden
preferente aandelen; en
(iv)
ten slotte zal van enig
overblijvend saldo het
totaalbedrag van de nominale
waarde van de preferente
aandelen worden uitgekeerd aan
de houders van preferente
aandelen naar rato van de
gezamenlijke nominale waarde
van de door ieder van hen
gehouden preferente aandelen.

HOOFDSTUK XIII.
Overgangsbepaling.
Artikel 37. Vergroting maatschappelijk
kapitaal.

HOOFDSTUK XIII.
Overgangsbepaling.
Artikel 37. Verhoging van het maatschappelijk
kapitaal.

Per het moment waarop het geplaatste en gestorte
kapitaal van de vennootschap twee miljoen euro
(€ 2.000.000) bedraagt, verdeeld in tweehonderd
miljoen (200.000.000) gewone aandelen met een
nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk,
gelden de leden 1 en 2 van artikel 4 van de statuten
als gewijzigd en zullen per dat moment luiden als

1.
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Indien en vanaf het tijdstip waarop het
geplaatste en gestorte preferente
aandelenkapitaal van de vennootschap
één miljoen tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 1.250.000) bedraagt, bestaande uit
één miljoen tweehonderdvijftigduizend
(1.250.000) preferente aandelen, elk

TOELICHTING

Opgemerkt dient te worden dat de tekst in de
eerste kolom de tekst betreft zoals die zal luiden
op het tijdstip van wijziging. Er wordt verwezen
naar de buitengewone algemene vergadering van
16 mei 2022 en het tijdens die vergadering
goedgekeurde voorstel om de statuten gedeeltelijk
te wijzigen met het oog op de uitvoering van een

AAN TE PASSEN TEKST
volgt:
“1.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie
miljoen euro (€ 3.000.000).
2.
Het kapitaal is verdeeld in driehonderd
miljoen (300.000.000) gewone aandelen,
doorlopend genummerd vanaf 1 en met een
nominale waarde van één eurocent (€ 0,01)
elk.”
Per dat moment komt dit Hoofdstuk XIII van de
statuten houdende de overgangsbepaling te
vervallen.
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VOORGESTELDE WIJZIGING
nominaal groot één euro (€ 1), worden de
leden 1 en 2 van artikel 4 van deze
statuten geacht te zijn gewijzigd en
komen te luiden als volgt:
“1.
Het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap bedraagt elf
miljoen euro (€ 11.000.000).
2.
Het kapitaal is verdeeld in:
(i) zes miljoen
zevenhonderdvijftigduizend
(6.750.000) gewone aandelen,
doorlopend genummerd van 1
af, elk aandeel met een
nominale waarde van één euro
(€ 1); en
(ii) vier miljoen
tweehonderdvijftigduizend
(4.250.000) preferente
aandelen, doorlopend
genummerd van 1 af, elk
aandeel met een nominale
waarde van één euro (€ 1)”.
2.
Indien en vanaf het tijdstip dat het
geplaatste en gestorte gewone
aandelenkapitaal van de vennootschap

TOELICHTING
aandelenconsolidatie. Deze wijziging zal pas van
kracht worden na de implementatie van de
aandelenconsolidatie. De Nederlandse wet
beperkt de omvang van het maatschappelijk
kapitaal van een naamloze vennootschap tot
maximaal vijfmaal het geplaatste
aandelenkapitaal. Om verdere
kapitaalverhogingen mogelijk te maken ter
ondersteuning van de voortdurende behoefte van
de vennootschap aan kapitaalinvesteerders door
huidige en nieuwe investeerders zonder dat een
(buitengewone) algemene vergadering van
aandeelhouders moet worden bijeengeroepen om
de statuten te wijzigen en het maatschappelijk
kapitaal te verhogen, wordt met deze
overgangsbepaling het maatschappelijk kapitaal
automatisch verhoogd zodra het geplaatste en
volgestorte preferente aandelenkapitaal van de
vennootschap 1.250.000 euro bereikt en/of, wat
het eerst komt, het geplaatste en volgestorte
gewone aandelenkapitaal van de vennootschap
3.250.000 euro bereikt. Zodra het
maatschappelijk kapitaal is verhoogd, zou de
Vennootschap weer ruimte hebben voor extra
uitgifte van nieuwe aandelen. Voor alle

AAN TE PASSEN TEKST
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drie miljoen tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 3.250.000) bedraagt, bestaande uit
drie miljoen tweehonderdvijftigduizend
(3.250.000) gewone aandelen, elk
nominaal groot één euro (€ 1), worden de
leden 1 en 2 van artikel 4 van deze
statuten geacht te zijn gewijzigd en
komen te luiden als volgt:
“1. Het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap bedraagt zestien
miljoen euro (€ 16.000.000).
2.
Het kapitaal is verdeeld in:
(i) elf miljoen
vijfhonderdduizend
(11.500.000) gewone
aandelen, doorlopend
genummerd van 1 af, elk
aandeel met een nominale
waarde van één euro (€ 1); en
(ii) vier miljoen
vijfhonderdduizend
(4.500.000) preferente
aandelen, doorlopend
genummerd van 1 af, elk
aandeel met een nominale

TOELICHTING
duidelijkheid: als overgangsbepaling 1 eerst in
werking treedt, kan overgangsbepaling 2 daarna
worden toegepast. Indien overgangsbepaling 2
echter eerst in werking treedt, zal
overgangsbepaling 1 niet langer worden
toegepast.

AAN TE PASSEN TEKST
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VOORGESTELDE WIJZIGING
waarde van één euro (€ 1).”
3.
Per het tijdstip van inwerkingtreding van
het hiervoor in lid 2 bepaalde, zal dit
hoofdstuk XIII betreffende de
overgangsbepaling ophouden te bestaan
en komen te vervallen.

TOELICHTING

