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Bruggink & van Beek
notarissen / adviseurs
Oosterweg 6
6602 HD WIJCHEN

CONCEPT 17 november 2020
Indien er onjuistheden voorkomen in Uw personalia of
elders in de tekst gelieve U tijdig voor het passeren der
akte contact op te nemen

Zaaknummer: 1024696/PB/LR
STATUTENWIJZIGING EXPLOBAR WIJCHEN B.V.

Heden, *
tweeduizend twintig,
verscheen voor mij, Mr. Patrick van Beek, notaris te Wijchen:
*;
te dezen handelende in hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: EXPLOBAR WIJCHEN B.V.,
statutair gevestigd te Wijchen, kantoorhoudende te 6602 DE Wijchen, Kasteellaan 2,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
10145617;
hierna te noemen: "Vennootschap".
VOLMACHT
De volmacht zit verwerkt in de aan deze akte vastgemaakte notulen van de algemene
vergadering.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende
verklaard.
INLEIDING
1. Bij notariële akte op zeven mei negentienhonderd zes en negentig, verleden voor
Mr. M.J.L.M. Baron van Hövell tot Westerflier, destijds notaris te Wijchen, is de
Vennootschap opgericht.
2. De statuten van de vennootschap zijn op elf juni tweeduizend vijftien voor het
laatst gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris Baron van Hövell tot
Westerflier.
3. De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op * tweeduizend twintig
besloten de statuten partieel te wijzigen.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden artikel 14 en artikel 15 van de
statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
‘’Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen
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Artikel 14
Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen:
a. aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap of fiscale partner;
b. aan zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de aandeelhouder en/of van
de in lid a. bedoelde personen of ex-echtgeno(o)t(e), ex geregistreerd partner of ex
fiscale partner;
c. aan een of meer van de erfgenamen van de aandeelhouders (niet aan legatarissen
van de aandeelhouder om ongewenste aandeelhouders te kunnen weren).
Overdracht van aandelen krachtens legaat is niet anders mogelijk dan na goedkeuring
door de directie.
Een aandeelhouder kan (voorts) een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen
indien overdracht wordt gevorderd op grond van artikel 4:19 of artikel 4:21 Burgerlijk
Wetboek, mits het stemrecht alsdan toekomt aan de overdrager.
Iedere andere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de te koop zijn
aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
1. aanbiedingsverplichting
a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: ‘de
aanbieder’) moet de betreffende aandelen aanbieden aan de vennootschap
(hierna te noemen: ‘de aanbiedingsverplichting’).
Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap en
afgifte van een legaat.
b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a bedoeld, alleen niet
van toepassing:
(i) als de vennootschap, bij monde van haar bestuur, schriftelijk heeft
verklaard met de voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring
voor een periode van drie maanden geldig is;
(ii) bij vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen.
2. aanbod
Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van
zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te
dragen.
3. reflectietermijn
Het bestuur van de vennootschap deelt binnen vier weken na ontvangst van de
kennisgeving (hierna te noemen: ‘de reflectietermijn’) schriftelijk aan de aanbieder
mee onder opgave van het aantal aandelen dat de vennootschap wenst te
verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.
4. voorkeursrecht is vervallen / vrije overdracht
Wanneer het bestuur niet binnen de reflectietermijn aangeeft al de aangeboden
aandelen te willen verkrijgen zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen
over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:
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-

het alle aangeboden aandelen betreft; en
het niet tegen een andere prijs is dan de hierna bedoelde verwervingsprijs; en
het niet tegen andere voorwaarden is; en
de levering plaatsvindt binnen zes weken na het verstrijken van de
reflectietermijn; en
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.
Indien de vennootschap binnen de reflectietermijn niet aangeeft al de aangeboden
aandelen te willen verkrijgen, staat het de aanbieder vrij de aandelen waarop niet
gereflecteerd is te verkopen aan een derde.
Wanneer de aanbieder de aangeboden aandelen vervolgens niet binnen zes weken
heeft verkocht en geleverd herleeft de aanbiedingsplicht jegens de vennootschap.
5. prijsbepaling
De prijs van de aangeboden aandelen wordt (dwingend) vastgesteld op de
verwervingsprijs waartegen de aanbieder (danwel zijn rechtsvoorganger onder
algemene titel) die aandelen verkreeg.
Wanneer het aandeel wordt aangeboden door een aandeelhouder die het aandeel
van zijn rechtsvoorganger kon verkrijgen EN verkreeg omdat hij behoorde tot de
vrije groep van die rechtsvoorganger als bedoeld in de aanhef van dit artikel 14,
wordt de prijs van de aangeboden aandelen vastgesteld op de verkrijgingsprijs van
bedoelde rechtsvoorganger.
6. terugtrekken
De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod aan de vennootschap in te trekken.
7. levering
Nadat de reflectietermijn is verstreken, moeten de aandelen binnen zes weken
worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs,
tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.
8. verzuim
a. Zolang de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbieding of overdracht niet
nakomt, wordt zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht op uitkeringen
opgeschort. Het bepaalde in artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek is van
toepassing.
b. De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door het
bestuur, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen die voortvloeien
uit de aanbiedingsverplichting is nagekomen. Vanaf aanvang van het verzuim
is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden
en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de
aanbieder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de
aanbieder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht en van een opschorting van
rechten als bedoeld in lid 8.a, ontheven.
Bijzondere aanbiedingsplicht
Artikel 15
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

a.

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder direct en/of indirect
(bijvoorbeeld met betrekking tot holding) alsook ingeval van ontbinding van
een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens
geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder moeten zijn aandelen
worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden
bepaalde;
b. Tevens bestaat eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een
aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. Verder bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een
aandeelhouder rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een
aandeelhouder rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing
onder algemene titel overgaan.
d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de
zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder rechtspersoon
direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SERbesluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14
van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder zijn
aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik
wordt gemaakt.
Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden,
dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting van hun
aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de
tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen
daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.
Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de
vennootschap de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder(s) inkopen en
tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan
daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het
in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten
uitkeren aan hem of hen, of hun rechtsopvolger die als eigenaar in het
aandelenregister staat ingeschreven en/of rechtsopvolger onder algemene titel
bijvoorbeeld ingevolge vererving.
Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot
aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die
aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene
vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:
a. indien de directie binnen drie maanden na het ontstaan van de
aanbiedingsplicht schriftelijk heeft verklaard akkoord te zijn gegaan met de

- 5-

nieuwe aandeelhouder(s);
indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast
degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen en/of
een of meer personen aan wie de aandelen vrijelijk konden worden
overgedragen nog een of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de
aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn
toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn
gevallen en/of aan personen aan wie de aandelen vrijelijk konden worden
overgedragen;
c. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe geen
andere personen gerechtigd zijn dan degene van wiens zijde de aandelen in de
gemeenschap zijn gevallen en/of personen aan wie de aandelen vrijelijk
konden worden overgedragen;
d. indien de aandelen ten gevolge van het overlijden van de aandeelhouder zijn
overgegaan op een of meer personen aan wie de aandelen vrijelijk konden
worden overgedragen.
7. Ingeval van overlijden van de aandeelhouder wordt voor de beoordeling of er
sprake is van een persoon aan wie de aandelen vrijelijk konden worden
overgedragen, uitgegaan van de erflater.
8. Ingeval aandelen zijn overgegaan onder opschortende en ontbindende voorwaarde
gelden de uitzonderingen van lid 6 en 7 alleen indien zowel de verkrijgers onder
opschortende als ontbindende voorwaarde hieraan voldoen.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte is het navolgende stuk gehecht:
- notulen algemene vergadering, mede inhoudende de volmachtverlening.
SLOT
Bekendheid comparante
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparante is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde document vastgesteld.
--------------------------------------------------------- Waarvan akte,
in minuut is verleden te Wijchen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
De inhoud van deze akte is zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze
akte een ontwerp daarvan te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te
hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris,
ondertekend.
b.

