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Toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van Takeaway.com N.V. (agendapunt 6)
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Toelichting
Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van Takeaway.com N.V. (de ''Vennootschap''), opgenomen in de agenda van de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders als agendapunt 6. De linker kolom bevat de statutaire bepalingen waarvoor een wijziging wordt voorgesteld. De middelste
kolom bevat de voorgestelde wijzigingen. De rechter kolom bevat een toelichting op de wijzigingen. Alleen de statutaire bepalingen waarvoor een wijziging is
voorgesteld, zijn opgenomen in dit drieluik. Toevoegingen zijn onderstreept weergegeven en verwijderingen zijn doorgehaald weergegeven.
Voor de volledige tekst van de huidige statuten van de Vennootschap en de onofficiële Engelse vertaling daarvan verwijzen wij naar de website van de Vennootschap
(corporate.takeaway.com).
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STATUTAIRE BEPALING VOOR DE
VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

TOELICHTING

Definities.
Artikel 1.
In deze statuten zullen de volgende termen de
onderstaande betekenis hebben:
Aandeel
: een Gewoon Aandeel of een
Cumulatief Preferent Aandeel;
Aandeelhouder : een houder van een Aandeel;
Accountant
: een registeraccountant of
andere deskundige, als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1
BW;
AFM
: de Stichting Autoriteit
Financiële Markten;
AFM-Register
: het register als bedoeld in
artikel 1:107 Wet op het
financieel toezicht, dat wordt
gehouden door de AFM en dat
via de website van de AFM
toegankelijk is;
Algemene
Vergadering
: het orgaan dat bestaat uit de
stemgerechtigde
aandeelhouders en de overige
stemgerechtigden / de

Definities.
Artikel 1.
In deze statuten zullen de volgende termen de
onderstaande betekenis hebben:
Aandeel
: een Gewoon Aandeel of een
Cumulatief Preferent Aandeel;
Aandeelhouder : een houder van een Aandeel;
Accountant
: een registeraccountant of
andere deskundige, als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1
BW;
AFM
: de Stichting Autoriteit
Financiële Markten;
AFM-Register
: het register als bedoeld in
artikel 1:107 Wet op het
financieel toezicht, dat wordt
gehouden door de AFM en dat
via de website van de AFM
toegankelijk is;
Algemene
Vergadering
: het orgaan dat bestaat uit de
stemgerechtigde
aandeelhouders en de overige
stemgerechtigden / de

Voorgesteld wordt om de definities van Prime
Ventures, Prime III en PTV III uit de definitielijst te
verwijderen, aangezien de specifieke rechten van
Primes Ventures krachtens de statuten van de
Vennootschap zijn komen te vervallen.
Daarnaast wordt voorgesteld om de definities van
Stemgerechtigden en Vergadergerechtigden te
wijzigen in verband met de voorgestelde wijziging
van artikel 8.4.1.
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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

BW
Bestuur

Bestuurder
Bestuursreglement

bijeenkomst waarin de
aandeelhouders en de overige
vergadergerechtigden
vergaderen;
: het Burgerlijk Wetboek;
: het orgaan dat belast is met
het bestuur van de
Vennootschap;
: een lid van het Bestuur;

: het reglement van het Bestuur
met betrekking tot
aangelegenheden die het
Bestuur intern betreffen en
waarin de taakverdeling
tussen de Bestuurders
onderling alsook de wijze van
besluitvorming wordt geregeld;
Bestuursverslag : het bestuursverslag als
bedoeld in artikel 2:391 BW;
CEO
: een Bestuurder met de titel
‘Chief Executive Officer’ of
‘CEO’;
Centraal Instituut: een centraal instituut als
bedoeld in de Wge;

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN
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Bestuurder
Bestuursreglement

TOELICHTING

bijeenkomst waarin de
aandeelhouders en de overige
vergadergerechtigden
vergaderen;
: het Burgerlijk Wetboek;
: het orgaan dat belast is met
het bestuur van de
Vennootschap;
: een lid van het Bestuur;

: het reglement van het Bestuur
met betrekking tot
aangelegenheden die het
Bestuur intern betreffen en
waarin de taakverdeling
tussen de Bestuurders
onderling alsook de wijze van
besluitvorming wordt geregeld;
Bestuursverslag : het bestuursverslag als
bedoeld in artikel 2:391 BW;
CEO
: een Bestuurder met de titel
‘Chief Executive Officer’ of
‘CEO’;
Centraal Instituut: een centraal instituut als
bedoeld in de Wge;
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CFO

Commissaris

: een Bestuurder met de titel
‘Chief Financial Officer’ of
‘CFO’;
: een lid van de Raad van
Commissarissen;

Cumulatief
Preferent Aandeel: een cumulatief preferent
aandeel in het
aandelenkapitaal van de
Vennootschap;
Dochtermaatschappij
: een dochtermaatschappij als
bedoeld in artikel 2:24a BW;
Gewoon Aandeel : een gewoon aandeel in het
aandelenkapitaal van de
Vennootschap;
Girodepot
: een girodepot als bedoeld in
de Wge;
Gribhold
: Gribhold B.V., een besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid,
handelsregisternummer:
06089183;
Groepsmaatschappij
: een groepsmaatschappij als

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

CFO

Commissaris

TOELICHTING

: een Bestuurder met de titel
‘Chief Financial Officer’ of
‘CFO’;
: een lid van de Raad van
Commissarissen;

Cumulatief
Preferent Aandeel: een cumulatief preferent
aandeel in het
aandelenkapitaal van de
Vennootschap;
Dochtermaatschappij
: een dochtermaatschappij als
bedoeld in artikel 2:24a BW;
Gewoon Aandeel : een gewoon aandeel in het
aandelenkapitaal van de
Vennootschap;
Girodepot
: een girodepot als bedoeld in
de Wge;
Gribhold
: Gribhold B.V., een besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid,
handelsregisternummer:
06089183;
Groepsmaatschappij
: een groepsmaatschappij als
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Intermediair

:

Jaarrekening

:

Prime Ventures :
Prime III

:

PTV III

:

bedoeld in artikel 2:24b BW;
een intermediair als bedoeld in
de Wge;
de jaarrekening als bedoeld in
artikel 2:361 BW;
Prime III en PTV III
gezamenlijk;
Prime III Co-Investment
Vehicle I B.V., een besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid,
handelsregisternummer:
57743487;
PTV III Holding 17 B.V., een
besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid,
handelsregisternummer:
34309681;

Raad van
Commissarissen : het orgaan dat belast is met
het wettelijk toezicht op het
beleid van het Bestuur en de
andere bevoegdheden
toegekend aan de Raad van
Commissarissen door de wet

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN
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bedoeld in artikel 2:24b BW;
een intermediair als bedoeld in
de Wge;
de jaarrekening als bedoeld in
artikel 2:361 BW;
Prime III en PTV III
gezamenlijk;
Prime III Co-Investment
Vehicle I B.V., een besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid,
handelsregisternummer:
57743487;
PTV III Holding 17 B.V., een
besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid,
handelsregisternummer:
34309681;

Raad van
Commissarissen : het orgaan dat belast is met
het wettelijk toezicht op het
beleid van het Bestuur en de
andere bevoegdheden
toegekend aan de Raad van
Commissarissen door de wet
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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

en deze statuten;
Registratiedatum : de achtentwintigste dag voor
een Algemene Vergadering;
Reglement Raad
van
Commissarissen : het reglement van de Raad
van Commissarissen met
betrekking tot interne
aangelegenheden van de
Raad van Commissarissen;
Secretaris
: een persoon die op grond van
artikel 7.1.4 optreedt als
secretaris van de
Vennootschap;
Stemgerechtigden
: aandeelhouders met
stemrecht alsmede
vruchtgebruikers en
pandhouders met stemrecht;
Vennootschap : de naamloze vennootschap
waarvan de organisatie is
neergelegd in deze statuten;
Vergadergerechtigden
: aandeelhouders alsmede
vruchtgebruikers en

en deze statuten;
Registratiedatum : de achtentwintigste dag voor
een Algemene Vergadering;
Reglement Raad
van
Commissarissen : het reglement van de Raad
van Commissarissen met
betrekking tot interne
aangelegenheden van de
Raad van Commissarissen;
Secretaris
: een persoon die op grond van
artikel 7.1.4 optreedt als
secretaris van de
Vennootschap;
Stemgerechtigden
: aandeelhouders met
stemrecht, alsmede
vruchtgebruikers en
pandhouders met stemrecht,
met inachtneming van artikel
8.4.1;
Vennootschap : de naamloze vennootschap
waarvan de organisatie is
neergelegd in deze statuten;
Vergader-

TOELICHTING
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Vergaderrecht

:

Verzameldepot

:

Vice-Voorzitter

:

Voorzitter

:

Wge

:

pandhouders zoals nader
omschreven in artikel 8.4.1;
het recht om, in persoon of bij
schriftelijk gevolmachtigde, de
Algemene Vergadering bij te
wonen en daar het woord te
voeren;
een verzameldepot als
bedoeld in de Wge;
een Commissaris met de titel
Vice-Voorzitter;
een Commissaris met de titel
Voorzitter; en
de Wet giraal effectenverkeer.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

gerechtigden

Vergaderrecht

Verzameldepot
Vice-Voorzitter
Voorzitter
Wge

7.2.5.

Als de Raad van Commissarissen aan de 7.2.5.
Algemene Vergadering een voorstel doet
tot schorsing of ontslag van een
Bestuurder, wordt het besluit genomen
bij gewone meerderheid van de

TOELICHTING

: aandeelhouders, alsmede
vruchtgebruikers en
pandhouders met
Vergaderrecht, met
inachtneming van artikel 8.4.1
zoals nader omschreven in
artikel 8.4.1;
: het recht om, in persoon of bij
schriftelijk gevolmachtigde, de
Algemene Vergadering bij te
wonen en daar het woord te
voeren;
: een verzameldepot als
bedoeld in de Wge;
: een Commissaris met de titel
Vice-Voorzitter;
: een Commissaris met de titel
Voorzitter; en
: de Wet giraal effectenverkeer.

Als de Raad van Commissarissen aan de Voorgesteld wordt om sub-alinea a door te halen,
Algemene Vergadering een voorstel doet omdat de toepasselijkheid daarvan, zoals
tot schorsing of ontslag van een
uiteengezet in artikel 7.2.6, is komen te vervallen.
Bestuurder, wordt het besluit genomen
bij gewone meerderheid van de
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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

uitgebrachte stemmen zonder dat een
quorum is vereist. In alle andere gevallen
kan de Algemene Vergadering een
Bestuurder slechts schorsen of ontslaan:
a.
met een gekwalificeerde
meerderheid van twee derde (2/3)
van de uitgebrachte stemmen, die
tezamen meer dan de helft van het
geplaatste aandelenkapitaal
vertegenwoordigen; of
b.
met een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, die
tezamen meer dan een derde (1/3)
van het geplaatste
aandelenkapitaal
vertegenwoordigen.

7.2.6.

Artikel 7.2.5 sub a. is uitsluitend van
toepassing tot één januari
tweeduizendnegentien of, indien dit
eerder is, de datum waarop via het AFMRegister openbaar wordt dat Gribhold
minder dan vijfentwintig procent (25%)
van de geplaatste Gewone Aandelen
houdt. Artikel 7.2.5 sub b. is uitsluitend

TOELICHTING

uitgebrachte stemmen zonder dat een
quorum is vereist. In alle andere gevallen
kan de Algemene Vergadering een
Bestuurder slechts schorsen of ontslaan:
a.
met een gekwalificeerde
meerderheid van twee derde (2/3)
van de uitgebrachte stemmen, die
tezamen meer dan de helft van het
geplaatste aandelenkapitaal
vertegenwoordigen; of
b.
met een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, die
tezamen meer dan een derde (1/3)
van het geplaatste
aandelenkapitaal
vertegenwoordigen.

7.2.6.

Artikel 7.2.5 sub a. is uitsluitend van
toepassing tot één januari
tweeduizendnegentien of, indien dit
eerder is, de datum waarop via het AFMRegister openbaar wordt dat Gribhold
minder dan vijfentwintig procent (25%)
van de geplaatste Gewone Aandelen
houdt. Artikel 7.2.5 sub b. is uitsluitend

Voorgesteld wordt om dit artikel 7.2.6 door te halen
aangezien de hierin vermelde datum, met
betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 7.2.5
sub-alinea a, is verstreken.
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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

van toepassing na de eerstkomende
datum zoals bedoeld in de vorige zin.

7.2.7.

De Raad van Commissarissen kan een
Bestuurder te allen tijde schorsen, maar
niet ontslaan. Binnen drie maanden na
ingang van de schorsing van een
Bestuurder wordt een Algemene
Vergadering opgeroepen waarin een
besluit wordt genomen tot opheffing of
handhaving van de schorsing tot ten
hoogste een extra duur van drie
maanden, met inachtneming van de
artikelen 7.2.4, 7.2.5 en 7.2.6. Een
geschorste Bestuurder wordt in de
gelegenheid gesteld zich in die
Algemene Vergadering te
verantwoorden.
Als een dergelijk besluit niet wordt
genomen, en de Algemene Vergadering
niet heeft besloten de Bestuurder te
ontslaan, vervalt de schorsing nadat de
periode van schorsing is verstreken.

TOELICHTING

van toepassing na de eerstkomende
datum zoals bedoeld in de vorige zin.

7.2.67.

De Raad van Commissarissen kan een
Bestuurder te allen tijde schorsen, maar
niet ontslaan. Binnen drie maanden na
ingang van de schorsing van een
Bestuurder wordt een Algemene
Vergadering opgeroepen waarin een
besluit wordt genomen tot opheffing of
handhaving van de schorsing tot ten
hoogste een extra duur van drie
maanden, met inachtneming van de
artikelen 7.2.4, en 7.2.5 en 7.2.6. Een
geschorste Bestuurder wordt in de
gelegenheid gesteld zich in die
Algemene Vergadering te
verantwoorden.
Als een dergelijk besluit niet wordt
genomen, en de Algemene Vergadering
niet heeft besloten de Bestuurder te
ontslaan, vervalt de schorsing nadat de
periode van schorsing is verstreken.

Hernummering en doorhaling van een
kruisverwijzing in verband met de voorgestelde
doorhaling van artikel 7.2.6.
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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

7.2.8.

Ingeval van belet of ontstentenis van een
of meer Bestuurders, of in het geval van
een vacature of vacatures voor een of
meer Bestuurders, zijn de overblijvende
Bestuurders tijdelijk met het bestuur
belast, onverminderd de bevoegdheid
van de Raad van Commissarissen om
een tijdelijke Bestuurder te benoemen ter
vervanging van de betreffende
Bestuurder.
Ingeval van belet of ontstentenis van of
een vacature voor alle Bestuurders is de
Raad van Commissarissen tijdelijk met
het bestuur belast; de Raad van
Commissarissen is bevoegd om een of
meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen.

7.2.78.

7.5.1.

Het Bestuur, alsmede de CEO en de
7.5.1.
CFO individueel handelend of twee
Bestuurders gezamenlijk handelend, is of
zijn bevoegd de Vennootschap te
vertegenwoordigen.

TOELICHTING

Ingeval van belet of ontstentenis van een
of meer Bestuurders, of in het geval van
een vacature of vacatures voor een of
meer Bestuurders, zijn de overblijvende
Bestuurders tijdelijk met het bestuur
belast, onverminderd de bevoegdheid
van de Raad van Commissarissen om
een tijdelijke Bestuurder te benoemen ter
vervanging van de betreffende
Bestuurder.
Ingeval van belet of ontstentenis van of
een vacature voor alle Bestuurders is de
Raad van Commissarissen tijdelijk met
het bestuur belast; de Raad van
Commissarissen is bevoegd om een of
meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen.

Hernummering in verband met de voorgestelde
doorhaling van artikel 7.2.6.

Het Bestuur, alsmede iedere Bestuurder
afzonderlijk kan de CEO en de CFO
individueel handelend of twee
Bestuurders gezamenlijk handelend, is of
zijn bevoegd de Vennootschap te
vertegenwoordigen.__

Voorgesteld wordt een één-handtekening stelsel in
te voeren voor ieder lid van het Bestuur, zodat
iedere Bestuurder afzonderlijk bevoegd zal zijn de
Vennootschap te vertegenwoordigen.
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7.6.3

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

De Raad van Commissarissen wordt als
7.6.3
volgt benoemd door de Algemene
Vergadering:
(i)
een Commissaris die wordt
benoemd tot Voorzitter, wordt
benoemd op bindende voordracht
van de Raad van Commissarissen;
(ii)
een Commissaris die wordt
benoemd tot Vice-Voorzitter, wordt
benoemd op bindende voordracht
van Gribhold tot de datum waarop
via het AFM-Register openbaar
wordt dat Gribhold minder dan tien
procent (10%) van de geplaatste
Gewone Aandelen houdt;
(iii)
een Commissaris wordt benoemd
op bindende voordracht van Prime
Ventures tot de datum waarop via
het AFM-Register openbaar wordt
dat Prime Ventures minder dan
tien procent (10%) van de
geplaatste Gewone Aandelen
houden;
(iv)
de overige Commissarissen
worden benoemd op bindende

De Raad van Commissarissen wordt als
volgt benoemd door de Algemene
Vergadering:
(i)
een Commissaris die wordt
benoemd tot Voorzitter, wordt
benoemd op bindende voordracht
van de Raad van Commissarissen;
(ii)
een Commissaris die wordt
benoemd tot Vice-Voorzitter, wordt
benoemd op bindende voordracht
van Gribhold tot de datum waarop
via het AFM-Register openbaar
wordt dat Gribhold minder dan tien
procent (10%) van de geplaatste
Gewone Aandelen houdt;
(iii)
een Commissaris wordt benoemd
op bindende voordracht van Prime
Ventures tot de datum waarop via
het AFM-Register openbaar wordt
dat Prime Ventures minder dan
tien procent (10%) van de
geplaatste Gewone Aandelen
houden;
(iiiv) de overige Commissarissen
worden benoemd op bindende

TOELICHTING

Aangezien de specifieke rechten van Prime
Ventures zijn komen te vervallen, wordt
voorgesteld deze rechten te verwijderen uit de
statuten van de Vennootschap.
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voordracht van de Raad van
Commissarissen;
(v)
na de onder sub (ii) van dit
artikellid bedoelde datum wordt de
desbetreffende Commissaris
benoemd op bindende voordracht
van de Raad van Commissarissen;
(vi)
na de onder sub (iii) van dit
artikellid bedoelde datum wordt de
desbetreffende Commissaris
benoemd op bindende voordracht
van de Raad van Commissarissen.
Bij besluit genomen met ten minste een
gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen die tezamen meer
dan een derde (1/3) van het geplaatste
aandelenkapitaal vertegenwoordigen,
kan de Algemene Vergadering te allen
tijde het bindend karakter aan de
voordracht ontnemen. Als de Algemene
Vergadering het bindende karakter aan
de voordracht ontneemt, wordt een
nieuwe Algemene Vergadering
opgeroepen en maakt de partij die de
eerste bindende voordracht opmaakte

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

TOELICHTING

voordracht van de Raad van
Commissarissen;
(iv)
na de onder sub (ii) van dit
artikellid bedoelde datum wordt de
desbetreffende Commissaris
benoemd op bindende voordracht
van de Raad van
Commissarissen.;
(vi)
na de onder sub (iii) van dit
artikellid bedoelde datum wordt de
desbetreffende Commissaris
benoemd op bindende voordracht
van de Raad van Commissarissen.
Bij besluit genomen met ten minste een
gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen die tezamen meer
dan een derde (1/3) van het geplaatste
aandelenkapitaal vertegenwoordigen,
kan de Algemene Vergadering te allen
tijde het bindend karakter aan de
voordracht ontnemen. Als de Algemene
Vergadering het bindende karakter aan
de voordracht ontneemt, wordt een
nieuwe Algemene Vergadering
opgeroepen en maakt de partij die de

Page: 13 of 23

STATUTAIRE BEPALING VOOR DE
VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

7.6.7.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

TOELICHTING

een nieuwe bindende voordracht op. Een
tweede Algemene Vergadering zoals
bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet
worden bijeengeroepen voor de in dit
artikel bedoelde onderwerpen.
De voordracht wordt opgenomen in de
oproeping tot de Algemene Vergadering
waarin de benoeming aan de orde wordt
gesteld.

eerste bindende voordracht opmaakte
een nieuwe bindende voordracht op. Een
tweede Algemene Vergadering zoals
bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet
worden bijeengeroepen voor de in dit
artikel bedoelde onderwerpen.
De voordracht wordt opgenomen in de
oproeping tot de Algemene Vergadering
waarin de benoeming aan de orde wordt
gesteld.

Als de Raad van Commissarissen aan de 7.6.7.
Algemene Vergadering een voorstel doet
tot schorsing of ontslag, wordt een
besluit genomen met een gewone
meerderheid van de uitgebrachte
stemmen zonder dat een quorum is
vereist. In alle andere gevallen kan de
Algemene Vergadering een Commissaris
uitsluitend schorsen of ontslaan:
a.
met een gekwalificeerde
meerderheid van twee derde (2/3)
van de uitgebrachte stemmen die
meer dan de helft (1/2) van het

Als de Raad van Commissarissen aan de Voorgesteld wordt om sub-alinea a door te halen,
Algemene Vergadering een voorstel doet omdat de toepasselijkheid daarvan, zoals
tot schorsing of ontslag, wordt een
uiteengezet in artikel 7.6.8, is komen te vervallen.
besluit genomen met een gewone
meerderheid van de uitgebrachte
stemmen zonder dat een quorum is
vereist. In alle andere gevallen kan de
Algemene Vergadering een Commissaris
uitsluitend schorsen of ontslaan:
a.
met een gekwalificeerde
meerderheid van twee derde (2/3)
van de uitgebrachte stemmen die
meer dan de helft (1/2) van het
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b.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

geplaatste aandelenkapitaal
vertegenwoordigen; of
met een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen die meer
dan een derde (1/3) van het
geplaatste aandelenkapitaal
vertegenwoordigen.

b.

TOELICHTING

geplaatste aandelenkapitaal
vertegenwoordigen; of
met een gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen die meer
dan een derde (1/3) van het
geplaatste aandelenkapitaal
vertegenwoordigen.

7.6.8.

Artikel 7.6.7 sub a. is uitsluitend van
toepassing tot één januari
tweeduizendnegentien of, indien dit
eerder is, de datum waarop via het AFMRegister openbaar wordt dat Gribhold
minder dan vijfentwintig procent (25%)
van de geplaatste Gewone Aandelen
houdt. Artikel 7.6.7 sub b. is uitsluitend
van toepassing na de eerstkomende
datum zoals in de vorige zin bedoeld.

7.6.8.

Artikel 7.6.7 sub a. is uitsluitend van
toepassing tot één januari
tweeduizendnegentien of, indien dit
eerder is, de datum waarop via het AFMRegister openbaar wordt dat Gribhold
minder dan vijfentwintig procent (25%)
van de geplaatste Gewone Aandelen
houdt. Artikel 7.6.7 sub b. is uitsluitend
van toepassing na de eerstkomende
datum zoals in de vorige zin bedoeld.

Voorgesteld wordt om dit artikel 7.6.8 door te
halen, aangezien de hierin vermelde datum, met
betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 7.6.7
sub-alinea a, is verstreken.

7.6.9.

Binnen drie maanden na ingang van een
schorsing van een Commissaris wordt
een Algemene Vergadering
bijeengeroepen waarin een besluit wordt
genomen tot opheffing of handhaving

7.6.89.

Binnen drie maanden na ingang van een
schorsing van een Commissaris wordt
een Algemene Vergadering
bijeengeroepen waarin een besluit wordt
genomen tot opheffing of handhaving

Hernummering en doorhaling van een
kruisverwijzing in verband met de voorgestelde
doorhaling van artikel 7.6.8.
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van de schorsing tot ten hoogste een
extra duur van twee maanden, met
inachtneming van de artikelen 7.6.6,
7.6.7 en 7.6.8. De geschorste
Commissaris wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de vergadering te
verantwoorden.
Als een dergelijk besluit niet wordt
genomen en de Algemene Vergadering
ook niet heeft besloten de Commissaris
te ontslaan, vervalt de schorsing nadat
de periode van schorsing is verstreken.

7.6.10.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

TOELICHTING

van de schorsing tot ten hoogste een
extra duur van twee maanden, met
inachtneming van de artikelen 7.6.6, en
7.6.7 en 7.6.8. De geschorste
Commissaris wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de vergadering te
verantwoorden.
Als een dergelijk besluit niet wordt
genomen en de Algemene Vergadering
ook niet heeft besloten de Commissaris
te ontslaan, vervalt de schorsing nadat
de periode van schorsing is verstreken.

Ingeval van belet of ontstentenis van een 7.6.910. Ingeval van belet of ontstentenis van een Hernummering in verband met de voorgestelde
of meer Commissarissen, of in het geval
of meer Commissarissen, of in het geval doorhaling van artikel 7.6.8.
van een vacature of vacatures van een of
van een vacature of vacatures van een of
meer Commissarissen, zijn de
meer Commissarissen, zijn de
overblijvende Commissarissen tijdelijk
overblijvende Commissarissen tijdelijk
met het toezicht belast, onverminderd de
met het toezicht belast, onverminderd de
bevoegdheid van de Algemene
bevoegdheid van de Algemene
Vergadering om een tijdelijke
Vergadering om een tijdelijke
Commissaris te benoemen ter
Commissaris te benoemen ter
vervanging van de betreffende
vervanging van de betreffende
Commissaris.
Commissaris.
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TOELICHTING

7.6.11.

De Raad van Commissarissen kan vanuit 7.6.101. De Raad van Commissarissen kan vanuit Hernummering in verband met de voorgestelde
zijn midden commissies instellen.
zijn midden commissies instellen.
doorhaling van artikel 7.6.8.

7.6.12.

De Raad van Commissarissen stelt een
profielschets op over zijn omvang en
samenstelling, daarbij rekening houdend
met de aard van de onderneming, zijn
activiteiten en de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de
Commissarissen.

7.6.112. De Raad van Commissarissen stelt een
profielschets op over zijn omvang en
samenstelling, daarbij rekening houdend
met de aard van de onderneming, zijn
activiteiten en de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de
Commissarissen.

Hernummering in verband met de voorgestelde
doorhaling van artikel 7.6.8.

8.4.1.

Als Vergadergerechtigden hebben te
gelden:
(a)
een Aandeelhouder op de
Registratiedatum of een persoon
die anderszins bevoegd is een
Algemene Vergadering bij te
wonen op de Registratiedatum;
(b)
personen die als zodanig zijn
ingeschreven in een register of in
een of meer delen daarvan
daartoe aangewezen door het
Bestuur (tezamen: het "register");
en

8.4.1.

Voorgesteld wordt om artikel 8.4.1 te wijzigen om
deze bepaling verder in overeenstemming te
brengen met Nederlands recht en in de statuten
van de Vennootschap te verduidelijken welke
personen met betrekking tot een specifieke
Algemene Vergadering Vergaderrecht en
Stemrecht hebben.
__

Ten aanzien van een bepaalde
Algemene Vergadering verwijst
"Vergadergerechtigden" en
"Stemgerechtigden" naar de personen
die:
a.
op de Registratiedatum vóór de
bepaalde Algemene Vergadering
Vergadergerechtigde
respectievelijk Stemgerechtigde
zijn; en
b.
als zodanig zijn ingeschreven in
een daartoe door het Bestuur
aangewezen register,

Page: 17 of 23

STATUTAIRE BEPALING VOOR DE
VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

(c)

personen die de Vennootschap
voorafgaand aan de datum
vermeld in de oproeping te kennen
hebben gegeven de Algemene
Vergadering bij te wonen,
ongeacht wie Aandeelhouder is op het
tijdstip van de vergadering.
De oproeping bevat de naam en het
aantal Aandelen dat de persoon zal
vertegenwoordigen in de vergadering.
Het hiervoor onder (c) gestelde, met
betrekking tot de kennisgeving aan de
Vennootschap, geldt tevens voor de
gevolmachtigde van een
Vergadergerechtigde.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

TOELICHTING

ongeacht wie ten tijde van de bepaalde
Algemene Vergadering rechthebbenden
op de Aandelen zijn.
Als Vergadergerechtigden hebben te
gelden:
(a)
een Aandeelhouder op de
Registratiedatum of een persoon
die anderszins bevoegd is een
Algemene Vergadering bij te
wonen op de Registratiedatum;
(b)
personen die als zodanig zijn
ingeschreven in een register of in
een of meer delen daarvan
daartoe aangewezen door het
Bestuur (tezamen: het "register");
en
(c)
personen die de Vennootschap
voorafgaand aan de datum
vermeld in de oproeping te kennen
hebben gegeven de Algemene
Vergadering bij te wonen,
ongeacht wie Aandeelhouder is op het
tijdstip van de vergadering.
De oproeping bevat de naam en het
aantal Aandelen dat de persoon zal
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vertegenwoordigen in de vergadering.
Het hiervoor onder (c) gestelde, met
betrekking tot de kennisgeving aan de
Vennootschap, geldt tevens voor de
gevolmachtigde van een
Vergadergerechtigde.

8.4.2.

Als een persoon het Vergaderrecht en
het stemrecht in een Algemene
Vergadering wil uitoefenen, dan moet die
persoon de Vennootschap uiterlijk op de
in de oproeping tot de Algemene
Vergadering genoemde dag en plaats
schriftelijk in kennis stellen van zijn of
haar voornemen daartoe. In de
kennisgeving moet de naam van de
persoon worden vermeld en het aantal
Aandelen dat deze persoon in de
Algemene Vergadering zal
vertegenwoordigen.

Voorgesteld wordt om een nieuw lid toe te voegen
aan artikel 8.4, ter gedeeltelijke vervanging van
artikel 8.4.1 en waarin de toepasselijke regels op
basis van Nederlands recht worden uiteengezet.

8.4.3.

Wanneer het Vergaderrecht of het
stemrecht voor een Algemene
Vergadering door een schriftelijk
gevolmachtigde zal worden uitgeoefend,

Voorgesteld wordt om een nieuw lid toe te voegen
aan artikel 8.4, ter gedeeltelijke vervanging van
artikel 8.4.1 en ter verduidelijking van de
procedure van uitoefening van Vergaderrechten of
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moet de volmacht uiterlijk op de
ingevolge artikel 8.4.2 door het Bestuur
bepaalde datum door de Vennootschap
zijn ontvangen. Aan het
schriftelijkheidsvereiste van de volmacht
wordt voldaan wanneer de volmacht
elektronisch is vastgelegd.

het uitoefenen van stemrecht in een Algemene
Vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde.

8.4.2.

Het Bestuur kan besluiten dat
Stemgerechtigden, binnen een door het
Bestuur voorafgaand aan de Algemene
Vergadering gestelde periode, welke
periode niet eerder kan aanvangen dan
op de Registratiedatum, elektronisch
kunnen stemmen op een door het
Bestuur te bepalen wijze. Stemmen
uitgebracht in overeenstemming met de
vorige zin worden gelijkgesteld met
stemmen uitgebracht in de vergadering.

8.4.42.

Het Bestuur kan besluiten dat
Stemgerechtigden, binnen een door het
Bestuur voorafgaand aan de Algemene
Vergadering gestelde periode, welke
periode niet eerder kan aanvangen dan
op de Registratiedatum, elektronisch
kunnen stemmen op een door het
Bestuur te bepalen wijze. Stemmen
uitgebracht in overeenstemming met de
vorige zin worden gelijkgesteld met
stemmen uitgebracht in de vergadering.

Hernummering in verband met de toevoeging van
twee nieuwe leden aan artikel 8.4, namelijk lid
8.4.2 en 8.4.3.

8.4.3.

Het Bestuur kan besluiten dat het
verhandelde in een Algemene
Vergadering door middel van
elektronische communicatiemiddelen kan
worden opgenomen.

8.4.53.

Het Bestuur kan besluiten dat het
verhandelde in een Algemene
Vergadering door middel van
elektronische communicatiemiddelen kan
worden opgenomen.

Hernummering in verband met de toevoeging van
twee nieuwe leden aan artikel 8.4, namelijk lid
8.4.2 en 8.4.3.
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8.4.4.

Het Bestuur kan besluiten dat iedere
Stemgerechtigde bevoegd is om, in
persoon of bij schriftelijke
gevolmachtigde door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de
Algemene Vergadering deel te nemen,
daarin het woord te voeren en het
stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde
dat de Stemgerechtigde via het
elektronische communicatiemiddel kan
worden geïdentificeerd en bovendien
rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen in de betreffende
vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen. Het Bestuur kan
voorwaarden verbinden aan het gebruik
van het elektronisch
communicatiemiddel, welke voorwaarden
bij de oproeping tot de Algemene
Vergadering bekend worden gemaakt en
op de website van de Vennootschap
worden gepubliceerd.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN STATUTEN

8.4.64.

Het Bestuur kan beslissen besluiten dat
iedere Vergadergerechtigde en iedere
Stemgerechtigde bevoegd is het recht
heeft om, in persoon of bij schriftelijke
gevolmachtigde door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de
Algemene Vergadering deel te nemen,
daarin het woord te voeren en, als dat
van toepassing is, daarin zijn stem uit te
brengen, het stemrecht uit te oefenen, op
voorwaarde dat die persoon de
Stemgerechtigde via hetzelfde
elektronische communicatiemiddel kan
worden geïdentificeerd en bovendien
rechtstreeks van het ter vergadering
verhandelde kennis kan nemen, kan
kennisnemen van de verhandelingen in
de betreffende vergadering en, als dat
van toepassing is, zijn stem in de
Algemene Vergadering kan uitbrengen
het stemrecht kan uitoefenen. Het
Bestuur kan voorwaarden verbinden aan
het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddelen, mits deze

TOELICHTING

De wijzigingen zijn voorgesteld om de procedure te
verduidelijken voor het geval het Bestuur besluit
dat alle Personen met Vergaderrecht en alle
Personen met Stemrecht het recht hebben, in
persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke
volmacht, om deel te nemen aan, zich te richten tot
en, indien van toepassing, te stemmen in de
Algemene Vergadering door middel van
elektronische communicatiemiddelen
Daarnaast zal een hernummering moeten
plaatsvinden in verband met de toevoeging van
twee nieuwe leden aan artikel 8.4, namelijk lid
8.4.2 en 8.4.3.
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voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn
voor de identificatie van de
Vergadergerechtigde of de
Stemgerechtigde en voor de
betrouwbaarheid en veiligheid van de
communicatie. De welke voorwaarden
moeten bij de oproeping tot de Algemene
Vergadering bekend worden
bekendgemaakt en op de website van de
Vennootschap worden gepubliceerd.

8.4.5.

De Bestuurders en de Commissarissen
zijn bevoegd de Algemene
Vergaderingen bij te wonen en hebben in
de Algemene Vergaderingen een
raadgevende stem.

8.4.75.

8.4.6.

Bovendien moeten die personen worden 8.4.86.
toegelaten tot de Algemene Vergadering
wiens aanwezigheid is goedgekeurd door
de voorzitter van de vergadering.

De Bestuurders en de Commissarissen
zijn bevoegd de Algemene
Vergaderingen bij te wonen en hebben in
de Algemene Vergaderingen een
raadgevende stem.

Hernummering in verband met de toevoeging van
twee nieuwe leden aan artikel 8.4, namelijk lid
8.4.2 en 8.4.3.

Bovendien moeten die personen worden Hernummering in verband met de toevoeging van
toegelaten tot de Algemene Vergadering twee nieuwe leden aan artikel 8.4, namelijk lid
wiens aanwezigheid is goedgekeurd door 8.4.2 en 8.4.3.
de voorzitter van de vergadering.
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8.4.7.

De voorzitter van de vergadering beslist
8.4.97.
omtrent alle kwesties die verband
houden met de toelating tot de Algemene
Vergadering.

De voorzitter van de vergadering beslist
omtrent alle kwesties die verband
houden met de toelating tot de Algemene
Vergadering.

Hernummering in verband met de toevoeging van
twee nieuwe leden aan artikel 8.4, namelijk lid
8.4.2 en 8.4.3.

11.1.2.

Een specifiek recht van Prime Ventures
respectievelijk Gribhold zoals blijkt uit
deze statuten kan slechts met
voorafgaande schriftelijke toestemming
van Prime Ventures respectievelijk
Gribhold worden gewijzigd tot het
moment dat een dergelijk recht is
vervallen.

Een specifiek recht van Prime Ventures
respectievelijk Gribhold zoals blijkt uit
deze statuten kan slechts met
voorafgaande schriftelijke toestemming
van Prime Ventures respectievelijk
Gribhold worden gewijzigd tot het
moment dat een dergelijk recht is
vervallen.

Aangezien de specifieke rechten van Prime
Ventures zijn komen te vervallen, wordt
voorgesteld om de verwijzing naar Prime Ventures
in dit artikel 11.1.2. te verwijderen.

11.1.2.
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