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Official copy and an unofficial
English translation of the deed
of partial amendment of the articles
of association, the complete text
of the articles of association in Dutch
and a fair office translation of the
complete text of the articles of
association in English of
Eneaus Holding N.V.,
having its official seat in
`s-Hertogenbosch, the Netherlands

Executed before
Dirk-Jan Jeroen Smit,
"notaris" (civil law notary),
officiating in Amsterdam,
on 16 June 2016

AKTE VAN PARTIELE STATUTENWIJZIGING ENEXIS HOLDING N.V.

Op zestien juni tweeduizend zestien is verschenen voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen
Smit, notaris to Amsterdam:
de beer mr. Lucien Rikkinus Lambertus Spijkervet, met kantooradres
5trawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, geboren to Zwolle op twaalf februari
negentienhonderdtachtig.
De comparant heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders vanEnezis Holding N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd to Rosmalen en
kantoorhoudende to Magistratenlaan 116, 5223 MB 's-Hertogenbosch en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer17238877, op achttien april tweeduizend zestien heeft besloten de statuten van de—
vennootschap partieel to wijzigen als hierna vermeld. Een uittreksel uit de notulen—
van deze vergadering is aan deze akte gehecht. De raad van bestuur van de
vennootschap heeft de comparant gemachtigd deze akte to doen verlijden, waarvan—
blijkt uit een schriftelijke machtiging die eveneens aan deze akte is gehecht.
De statuten van de vennootschap zijn laatste]ijk gewijzigd bij akte van algehele
statutenwijziging en omzetting verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris,
voornoemd op dertig juni tweeduizend negen, waarvoor de destijds vereiste
ministeriele verklaring van geen bezwaar is verleend op zesentwintig juni
tweeduizend negen, onder nummer NV 1528179. De statuten zijn nadien niet meer—
gewijzigd.
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging heeft de comparant verklaard de statuten van de vennootschap bij deze partieel to wijzigen als volgt:
I.
Artikel 1 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"De vennootschap draagt de naam: Enexis Holding N.V.
Zij is gevestigd to 's-Hertogenbosch."
II.
Artikel 3 lid 5 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"3.5. Houders van aandelen kunnen slechts gemeenten of provincies zijn—
die (geheel of gedeeltelijk) binnen het verzorgingsgebied van de
onder de vennootschap ressorterende netbeheerder liggen, alsmede devennootschap zelf."
III.
Artikel 5 lid 1 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
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IV.

V.

VI.

VII.

"5.1. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de
algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander
vennootschapsorgaan, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst
daarvan veer ten kantore van het handelsregister van de Kamer vanKoophandel."
Artikel 81id 3 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"8.3. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of
uitsluiting van het voorkeursrecht, tot aanwijzing of tot verlenging—
van de machtiging, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheidvan ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist. Deraad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de Kamervan Koophandel."
Artikel 11 lid 5 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"11.5. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikelgenoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot—
kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit
betrekking heeft, worden aangegeven en moet de uitvoering van hetbesluit zijn geregeld.
De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatstekapitaal neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer vanKoophandel en kondigt de neerlegging aan in een landelijk verspreiddagblad.
Een besluit tot vertnindering van het geplaatste kapitaal wordt niet—
van kracht, indien en zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdigverzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het veizetis ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.
Indien de vennootschap Naar kapitaal wegens geleden verliezen
vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen
vermogen wordt het besluit onmiddellijk van kracht."
Artikel 171id 3 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"17.3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raadvan commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemenevergadering en de ondernemingsraad kennis van een voorgenomenbenoeming. De raad van commissarissen ontslaat een bestuurslid nietdan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag isgehoord."
Artikel 171id 6 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"17.6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldigingvan de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. De raad van commissarissen is bevoegd, naoverleg met de aandeelhouderscommissie als bedoeld in artikel2~,aanbevelingen to doen terzake het bezoldigingsbeleid. In het
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bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot enmet 2:383e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de
orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen."
VIII. Artikel 18 lid 3 onder c wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"183. c
het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde
stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een—
multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:l van de —
Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerdemarkt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uiteen staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een
intrekking van zodanige toelating;"
IX.
Artikel 18 lid 3 onder e wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"18.3. e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste
vijfentwintig miljoen euro (@ 25.000.000) of een vierde van hetbedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de—
balans met toelichting van de vennootschap als dat minder is—
dan vijfentwintig miljoen euro (~ 25.000.000), door haar of eenafliankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere
vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen~
van zulk een deelneming waarvan in ieder geval sprake is
indien met de vergroting of vermindering een bedrag van
vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000) of weer is gemoeid;"X.
Artikel 181id 3 onder f wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"18.3. f.
investeringen Welke een bedrag gelijk aan ten minste
vijfentwintig miljoen euro (~ 25.000.000) of een vierde gedeeltevan het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap—
volgens haar balans met toelichting als dat minder is dan
vijfentwintig miljoen euro (~ 25.000.000) vereisen;"
XI.
Artikel 18 lid 4 onder b wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"18.4. b. het nemen van (des)investeringsbeslissingen die niet zijn
opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan indien met
een dergelijk besluit een bedrag van twaalf miljoen
vijflionderdduizend euro (€ 12.500.000) of meer is gemoeid,—
met dien verstande dat indien en voor zover het bedrag ligt
tussen vijftig miljoen euro (@ 50.000.000) en honderd miijoen—
euro (@ 100.000.000) de raad van commissarissen, alvorens te—
besluiten, in overleg zal treden met de in artikel2~ bedoelde —
aandeelhouderscommissie;"
XII. Artikel 191id 2 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"19.2. Indien een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdigbelang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de
beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur.Indien hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden
genomen wordt het besluit genomen door de raad van
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XIII.

XN.

XV.

XVI.

XVII.

commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen—
wordt het besluit genomen door de algemene vergadering."
Artike120 lid 5 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"20.5. De raad van commissarissen step een profielschets voor zijn omvangen samenstelling vast, rekening houdend met de acrd van de
onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en
achtergrond van de commissarissen. In de profielschets wordt
ingegaan op de voor de vennootschap relevante aspecten van
diversiteit in de samenstelling van de raad en wordt vermeld Welke —
concrete doelstelling de raad ten aanzien van diversiteit hanteert. De —
raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en
vervolgens bij iedere wijziging eerst met de in artikel 27 bedoelde —
aandeelhouderscommissie en vervolgens in de algemene vergaderingvan aandeelhouders en met de ondernemingsraad."
Artikel 201id 13 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"20.13.De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 7—
toekomt, voor een voor haar to bepalen duur van telkens ten hoogste —
twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan de in artike127
bedoelde aandeelhouderscommissie. In dat geval doet de raad van—
commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 7. Dealgemene vergadering kan to alien tijde de overdracht ongedaan
maken."
Artikel 291id 4 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"29.4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende kalenderdag—
voor die van de vergadering.
Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan
kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit—
met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin—
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in eenaanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor
oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in—
de vorige zin van overeenkomstige toepassing."
Artikel 33 lid 2 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"33.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudensverlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de—
algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden
maakt de raad van bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn—
wordt eveneens het jaarverslag, als bedoeld in artike12:391 Burgerlijk
Wetboek door de raad van bestuur opgesteld. De raad van bestuur legt
de jaarrekening onmiddellijk nadat deze is opgemaakt, voor aan de —
raad van commissarissen. De raad van bestuur zendt de
jaarrekening toe aan de ondernemingsraad."
Artike135 lid 1 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
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"35.1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekeningbinnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt—
door neerlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld
exemplaaz ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar
moet de dag van vaststelling zijn aangetekend."
XVIII. Artike1361id 2 wordt gewijzigd en komt to luiden als volgt:
"36.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering,—
voor zover deze niet door de algemene vergadering wordt
gereserveerd of krachtens door de vennootschap toegekende
winstrechten dient to worden uitgekeerd. Teneinde vast te kunnen—
stellen of en zo ja welk bedrag gereserveerd moet worden, zal de raad
van commissarissen aangeven wat de hoogte is van het bedrag dat opgrond van wet- of regelgeving en/of contractuele bepalingen niet
uitgekeerd zou mogen worden.
Ieder aandeel is gelijkelijk tot de winst gerechtigd."
XIX. Artike1361id 6 komt to vervallen.
XX. Artike1381id 3 komt to vervallen.
Slot.
Waarvan deze akte in minuet is verleden to Amsterdam, op de datum in het hoofd—
van deze akte vermeld.
Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de
comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard van de inhoud van deze akte~
to hebben kennisgenomen, daannee in to stemmen en op volledige voorlezing
daarvan Been prijs to stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant, die aanmij, notaris, bekend is en mij, notaris, ondertekend.
(was getekend)
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The attached document is an unofficial English translation of the deed of partial
amendment of the articles of association of Enexis Holding N.V., having its
official seat in `s-Hertogenbosch, the Netherlands, executed before Dirk-Jan
Jeroen Smit, civil law notary, officiating in Amsterdam on 16 June 2016.
Amsterdam, 17 Apri12019.
Dirk-Jan Jeroen Smit,
civil law notary,
officiating in Amsterdam.
Wit.;'
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Please note that this is czn unofficial office translation, in which an attempt has been
made to be czs literal as possible without jeopardizing the overall continuity.
Inevitably, differences may occur in translation, and if so, the Dutch text will by law
govern.

DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF
ENEXIS HOLDING N.V.

On the sixteenth day of June two thousand and sixteen appeared before me, Dirk-Jan
Jeroen Smit, civil law notary, officiating in Amsterdam, the Netherlands:
Lucien Rikkinus Lambertus Spijkervet, with office address at Strawinskylaan 10,
1077 XZ Amsterdam, the Netherlands, born in Zwolle, the Netherlands, on the
twelfth day of February nineteen hundred and eighty.
The person appearing declared that on the eighteenth day of April two thousand and
sixteen, the general meeting of Enexis Holding N.V., a limited liability company
(naamloze vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, having its
official seat in Rosmalen, the Netherlands, its office address at Magistratenlaan 116,
5223 MB `s-Hertogenbosch, the Netherlands, and registered with the trade register
of the Dutch Chamber of Commerce under number 17238877, resolved to partially
amend the articles of association of the company. An excerpt of the minutes of this
meeting is attached to this deed. The executive board of the company authorised the
person appearing to execute this deed, which appears from a written resolution and
authorisation, which has also been attached to this deed.
The articles of association of the company have been lastly amended by a notarial
deed of amendment of the articles of association and conversion executed before
Dirk-Jan Jeroen Smit, civil law notary, aforementioned, on the thirtieth day of June
two thousand and nine, for which the at the time required ministerial declaration of
no-objections was granted on the twenty-sixth day of June two thousand and nine,
under number NV 1528179. The articles of association have not been amended ever
since.
To execute the resolution to amend the articles, the person appearing declared to
amend and fully renew the articles of association of the company as follows:
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I.

II.

III.

N.

V.

VI.

Article 1 will be amended and will read as follows:
"The name of the company is: Enexis Holding N.V.
It shall have its registered seat in `s-Hertogenbosch, the Netherlands."
Article 3 paragraph 5 will be amended and will read as follows:
"3.5 Holders of shares may only be municipalities or provinces which fall
(entirely of partially) in the scope of the coverage area falling in the
competence of the grid manager, as well as the company itself."
Article 5 paragraph 1 will be amended and will read as follows:
"5.1 Within eight days of a resolution of the general meeting to issue
shares or to designate another corporate body, as referred to above,
the executive board shall file the full text thereof at the offices of the
trade register of the Dutch Chamber of Commerce."
Article 8 paragraph 3 will be amended and will read as follows:
"8.3
A resolution of the general meeting to restrict or exclude the preemptive right, to designate or to extend the authorisation, as referred
to in the previous paragraph, shall require a majority of at least
two/thirds of the votes cast. Within eight days of such resolution, the
executive board shall file the full text thereof with the office of the
trade register of the Dutch Chamber of Commerce."
Article 11 paragraph 5 will be amended and will read as follows:
"11.5. The notice convening a general meeting in which a resolution as
referred to in this article is to be adopted, shall state the purpose of
the capital reduction and the method of implementation. The
resolution to reduce the capital must designate the shares to which the
resolution pertains and provide for the implementation of the
resolution.
The company shall file a resolution to reduce the issued capital at the
offices of the trade register of the Dutch Chamber of Commerce and
shall announce such filing in a nationally circulated newspaper.
A resolution to reduce the issued capital shall not take effect if and as
long as it maybe opposed. If opposition has been brought in good
time, the resolution shall not take effect until such opposition has
been withdrawn or the opposition maybe lifted.
If the company reduces its capital on account of having suffered
losses to an amount that is not less than that of its shareholders'
equity, the resolution shall take effect immediately."
Article 17 paragraph 3 will be amended and will read as follows:
"17.3 Executive board members are appointed, suspended and dismissed by
the supervisory board. The supervisory board shall notify the general
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meeting and the works council of any proposed appointment. The
supervisory board shall not dismiss any executive board member
until the general meeting has been heard in respect of the proposed
dismissal."
VII. Article 17 uarash
ra 6 will be amended and will read as follows:
"17.6. The company shall have a policy in respect of the remuneration of the
executive board. The policy shall be adopted by the general meeting.
After consultation with the shareholders committee as referred to in
Article 27, the supervisory board shall be authorised to make
recommendations to the general meeting in respect of the
remuneration policy. The remuneration policy shall at least address
the issues described in Sections 2:383c to 2:383e, inclusive, of the
Dutch Civil Code, insofar as relevant to the executive board."
VIII. Article 18 ~ara~ra~h 3 under c. will be amended and will read as follows:
"18.3. c.
requesting admission of the securities referred to under a. and
b. above for trade on a regulated market or a multilateral trade
facility as referred to in Section 1:1 of the Act on Financial
Supervision (Wft) or a system similar with a regulated market
or multilateral trade facility from a state which is no member
state or requesting an abrogation of such admission;"
IX.
Article 18 ~aragraph 3 under e. will be amended and will read as follows:
"18.3. e.
acquiring a participating interest with a value in the amount of
at least twenty-five million euro (€ 25,000,000) or one/fourth
of the amount of the issued capital plus the reserves according
to the balance sheet with explanatory notes of the company if
such is less than the amount of twenty-five million euro
(€ 25,000,000), by itself or a dependent company in the
capital of another company, as well as any material increase
or reduction of such an interest, which shall in any event be
the case if the increase or reduction involves an amount of
twenty-five million euro (€ 25,000,000) or more;"
X.
Article 18 paragraph 3 under f. will be amended and will read as follows:
"18.3. f.
investments which require an amount at least equal to an
amount of twenty-five million euro (€ 25,000,000) or
one/fourth of the issued capital plus the reserves of the
company according to its balance sheet with explanatory
notes, if such is less than an amount of twenty-eve million
euro (€ 25,000,000);"
XI.
Article 18 ~aragraph 4 under b. will be amended and will read as follows:
"18.4 b.
taking investment and divestment decisions not included in
the business plan referred to at a., if such a decision involves
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an amount of twelve million five hundred thousand euro
(€ 12,500,000) or more, provided that if such amount and to
the extent such amount lies between fifty million euro
(€ 50,000,000) and one hundred million euro (€ 100,000,000)
the supervisory board will consult with the shareholders
committee as referred to in Article 27 before adopting a
resolution hereon;"
XII. Article 19 paragraph 2 will be amended and will read as follows:
"19.2 If an executive board member has a direct or indirect personal
conflict of interest with the company, he shall not participate in the
deliberations and decision-making process of the executive board in
this regard. If, as a result of this, no resolutions of the executive board
can be passed, the resolution shall be passed by the supervisory
board. If no supervisory board has been established, the resolution
shall be passed by the general meeting."
XIIL Article 20 paragraph 5 will be amended and will read as follows:
"20.5. The supervisory board shall adopt a profile for its size and
composition, taking into account the nature of the business, its
activities and the desired expertise and background of the supervisory
board members. The profile will explicitly describe the aspects
relevant to the company on diversity in the supervisory board's
constitution and set forth the concrete objective on diversity applied
by the supervisory board. The supervisory board shall discuss the
profile for the first time at the time of adoption and subsequently,
whenever it is amended, initially with the shareholders committee as
referred to in Article 27 and subsequently in the general meeting and
with the works council."
XIV. .Article 20 paragraph 13 will be amended and will read as follows:
"20.13 The general meeting may transfer the power vested in it pursuant to
paragraph 7, for a term to be determined by it of at most two
consecutive years each time, to the shareholders committee as
referred to in Article 27. In that event the supervisory board shall give
the committee the notification as referred to in paragraph 7. The
general meeting may cancel the transfer at any time."
XV. .Article 29 paragraph 4 will be amended and will read as follows:
"29.4. The convocation shall take place no later than on the fifteenth day
prior to the day of the meeting.
If such period was shorter or if no convocation took place, then no
lawful resolutions can be passed, unless the resolution is passed
unanimously at a meeting at which the entire issued capital is
represented.
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The provisions in the previous sentence apply correspondingly to any
issues not announced in the convening letter or in an additional
convening letter with due observance of the period set for
convocation."
ra 2 will be amended and will read as follows:
XVI. Article 33 uara~~h
"33.2 Annually, not later than five months after the end of each financial
year, save in the event of extension of such period by reason of
special circumstances by the general meeting by not more than six
months, the executive board shall prepare annual accounts. Within
this period, the executive board shall also draw up the annual report,
as referred to in Section 2:391 of the Dutch Civil Code. The
executive board shall submit the annual accounts to the supervisory
board immediately after it has been drawn up. The executive board
shall send the annual accounts to the works council."
XVII. Article 35 paragraph 1 will be amended and will read as follows:
"35.1. The company shall be obliged to publish the annual accounts within
eight days following the adoption thereof. The publication shall be
effected by filing a copy, made up entirely in the Dutch language, at
the office of the trade register of the Dutch Chamber of Commerce.
The date of the adoption must be stated on the copy."
XVIII. Article 36 Para raph 2 will be amended and will read as follows:
"36.2 The profit shall be at the free disposal of the general meeting, in so
far as it is not reserved by the general meeting or must be distributed
pursuant to profit entitlements granted by the company. For the
purposes of determining if and if so, what amounts must be reserved,
the supervisory board shall indicate the level of the amount that may
not be distributed in accordance with the law and/or contractual
obligations. Each share shall be equally entitled to the profit."
XIX. Article 36 paragraph 6 will be deleted.
XX. Article 38 paragraph 3 will be deleted.
Final.
In witness whereof the original of this deed, which shall be retained by me, civil law
notary, was executed in Amsterdam, the Netherlands, on the date first given in the
head of this deed.
Having conveyed and explained the substance of this deed to the person appearing
he declared that he took cognisance of the contents of the deed, agreed to these
contents and did not require the deed to be read out to him in full.
Immediately after the reading of those parts of the deed which the law prescribes to
be read out, this deed was signed by the person appearing, who is known to me, civil
law notary, and by myself, civil law notary.
(was signed) L.R.L. Spijkervet; D.J. Smit.
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The attached document is a complete text in Dutch of the articles of association
of: Enea~is Holding N.V., having its official seat in `s-Hertogenbosch, the
Netherlands, as they read after execution of the deed of partial amendment of
the articles of association, before Dirk-Jan Jeroen Smit, civil law notary,
officiating in Amsterdam, on 16 June 2016.
Amsterdam, 17 Apri12019.
Dirk-Jan Jeroen Smit,
civil law notary,
officiating in Amsterdam
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Doorlopende tekst van de statuten van Enexis Holding N.V. zoals deze luideri na de
akte van partiele statutenrvijziging, verleden voor mr. D.J. Smit, notaris to
Amsterdam op 16 juni 2016.

STATUTEN
Naam. Zetel.
Artikel 1.
De vennootschap draagt de naam: Enexis Holding N.V.
Zij is gevestigd to `s-Hertogenbosch.
Doel.
Artikel 2.
2.1.
De vennootschap heeft ten doel:
a.
het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals
elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
b.
het instandhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen)
uitbreiden van distributie- en transportnetten met annexen voor
energies
c.
het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet
1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en de Gaswet (zoals van tijd
tot tijd gewijzigd) zijn toebedeeid aan een netbeheerder zoals daarin
bedoeld;
d.
het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele
en ondersteunende activiteiten.
Zij is bevoegd tot alle handelingen die met het sub 1 omschreven doel in
2.2.
overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin verband houden of daaraan
bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het samenwerken met, het
deeinemen in, het voeren van het bestuur over, het zich verbinden voor
verplichtingen van, het houden van toezicht op en het overnemen en het
financieren van andere ondernemingen.
2.3.
Bij het nastreven van het does zal de vennootschap, binnen het kader van een
evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar
aandeelhouders, klanten en medewerkers, daaronder begrepen de klanten en
medewerkers van de vennootschappen waarin zij deelneemt, mede door het
voeren van een verantwoord sociaal beleid ten aanzien van die medewerkers.
2.4. Indien een netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van
tijd tot tijd gewijzigd) of de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) deel
uitmaakt van een groep waarvan de vennootschap aan het hoofd staat, draagt
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de vennootschap er zorg voor dat de groep geen handelingen of activiteiten
verricht die strijdig kunnen zijn met het belang van het beheer van het
desbetreffende net.
Onder handelingen en activiteiten worden in ieder geval verstaan:
a.
handelingen en activiteiten die niet op enigerlei wijze betrekking
hebben op of verband houden met infrastructurele voorzieningen of
aanverwante activiteiten;
b.
het door de netbeheerder verstrekken van zekerheden ten behoeve
van de financiering van activiteiten van tot de groep behorende
rechtspersonen of vennootschappen; en
het zich aansprakelijk stellen door de netbeheerder voor schulden van
c.
tot de groep behorende rechtspersonen of vennootschappen,
tenzij het verstrekken van zekerheden of het zich aansprakelijk stellen voor
schulden door de netbeheerder:
i.
geschiedt ten behoeve van handelingen of activiteiten die de
netbeheerder zelf zou mogen verrichten;
ii.
anderszins verband houdt met het netbeheer; of
iii.
geschiedt om to voldoen aan voorwaarden in verband met de
toepassing van wettelijke bepalingen.
Kanitaal en aandelen.
Artikel 3.
3.1.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd
miljoen euro (€ 300.000.000,--). Het is verdeeld in driehonderd miljoen
(300.000.000) gewone aandelen van een euro (€ 1,--).
3.2.
De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
3.3.
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3.4.
De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door
anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid
stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen
in het kapitaal van de vennootschap of van certi~caten daarvan mogen door
de vennootschap (en Naar dochtermaatschappijen) uitsluitend worden
verstrekt met inachtneming van het in artike12:98c Burgerlijk Wetboek
bepaalde.
3.5.
Houders van aandelen kunnen slechts gemeenten of provincies zijn die
(geheel of gedeeltelijk) binnen het verzorgingsgebied van de onder de
vennootschap ressorterende netbeheerder liggen, alsmede de vennootschap
zelf.
Uit~ifte van aandelen.
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Artikel 4.
4.1. De aigemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen. De algemene
vergadering kan een ander vennootschapsorgaan aanwijzen als het tot uitgifte
bevoegde orgaan.
4.2.
De algemene vergadering casu quo het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de
koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het
overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
4.3. Indien een vennootschapsorgaan wordt aangewezen als bevoegd om tot
uitgifte van aandelen to besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel
aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt
tevens de duur van de aanwijzing, Welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen,
vastgesteld.
De aanwijzing kan telkens voor niet Langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
4.4.
Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 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.
4.5.
Voor de aandeelhoudersbesluiten als genoemd in dit artikei is een
meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen
vereist.
4.6. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariele akte, met inachtneming van het
bepaalde in artike12:86 Burgerlijk Wetboek.
Publicatie besluit tot uit~ifte en tot aanwiizin~.
Artikel 5.
5.1. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besiuit van de algemene
vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander
vennootschapsorgaan, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer
ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
5.2.
De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk
kalenderkwartaal ten kantore van dat handelsregister opgaaf van elke uitgifte
van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het
aantal aandelen.
5.3. Het bepaalde in de vorige leden 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.
Storting ou aandelen.
Artikel 6.
6.1.
Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
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6.2.

Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is
overeengekomen.
6.3. Indien een aandeelhouder met de voldoening aan zijn stortingsplicht in
verzuim is — hetgeen het geval is door het enkel verloop van de gestelde
termijn — is hij verplicht vanaf de dag, waarop de Storting had moeten zijn
geschied, aan de vennootschap de wettelijke rente to voldoen en eventuele
verdere door zijn tekortkoming ontstane schade aan de vennootschap to
vergoeden. Bovendien kan hij, zolang hij niet aan zijn verplichting tot
Storting heeft voldaan, het aan de desbetreffende aandelen verbonden
vergader- en stemrecht niet uitoefenen en wordt het recht op uitkeringen op
die aandelen opgeschort.
6.4.
Zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering kunnen
door de raad van bestuur rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen
anders dan in geld en andere rechtshandelingen, als bedoeld in artike12:94,
lid 1 Burgerlijk Wetboek, worden verricht. Voor het verrichten van deze
handelingen behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van
commissarissen.
Voorkeursrecht.
Artikel7.
7.1. Bij uitgifte van aandelen tegen Storting in geld heeft iedere houder van
aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke
bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in artikel8.
Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan
niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het
voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen.
7.2. Bij uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld, heeft een houder
van aandelen geen voorkeursrecht, tenzij het tot uitgifte bevoegde orgaan ter
zake van een bepaalde uitgifte het voorkeursrecht van toepassing verklaart.
Alsdan vindt het bepaalde in lid 1 van dit artikel ten aanzien van de uit to
geven aandelen overeenkomstige toepassing, zulks onverminderd het
bepaalde in artikel8.
7.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderiijk vervreemdbaar.
7.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot
uitgifte bevoegde orgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde,
bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het
voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak beloopt ten minste
vier weken na de dag van verzending van de in lid 5 bedoelde mededeling.
7.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte
met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
7.6. Het in dit artikel en het in artikei 8 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is
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niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een
voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
Uitsluitin~ en beperkin~ voorkeursrecht.
Artikel8.
8.1. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe
moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers
van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
8.2. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een
besluit van de aigemene vergadering, tenzij een ander vennootschapsorgaan
daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene
vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar aan een ander
vennootschapsorgaan worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan
alleen geschieden, indien een ander vennootschapsorgaan tevens is of
tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan.
De aanwijzing kan telkens voor niet Langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing antlers is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting
8.3.
van het voorkeursrecht, tot aanwijzing of tot verlenging van de machtiging,
als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derden
van de uitgebrachte stemmen vereist. De raad van bestuur legt binnen acht
dagen na dat besluit een voliedige tekst daarvan veer ten kantore van het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Verkrii~in~ van ei~en aandelen.
Artikel 9.
9.1. De raad van bestuur kan, doch slechts onder goedkeuring van de raad van
commissarissen en met machtiging van de aigemene vergadering en
onverminderd het bepaalde in artike12:98d Burgerlijk Wetboek, de
vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende
titel doen verkrijgen, indien het eigen vermogen van de vennootschap,
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.
Voor het vereiste als hiervoor bedoeld is bepalend de grootte van het eigen
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de
verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het
bedrag van leningen als bedoeld in artike12:98c Burgerlijk Wetboek en
uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar
dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuidigd werden. Is een
boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is
vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet
toegestaan.
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Bij de machtiging, die voor ten hoogste vijf jaar geldt, moet de algemene
vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij
mogen worden verkregen en tussen Welke grenzen de prijs moet liggen.
9.2.
De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de aigemene vergadering
besiuiten tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelen
in haar eigen kapitaal.
Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
9.3.
Indien certificaten van aandelen in het kapitaai van de vennootschap zijn
uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 met
aandelen gelijkgesteld.
Voor de aandeeihoudersbesluiten als genoemd in dit artikel is een
9.4.
meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen
vereist.
Gevol~en van het houden van eigen aandelen.
Artike110.
10.1. De vennootschap kan aan aandelen in Naar eigen kapitaal geen recht op enige
uitkering ontlenen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering
aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.
Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen
bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal
houdt niet mede, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan
een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
10.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een
dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem
worden uitgebracht, evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de
certificaten houdt.
Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt
of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen
waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.
Kapitaalverminderin~.
Artikel 11.
11.1. De aigemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel
2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste
kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij
statutenwijziging to verminderen.
11.2. Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf
houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
Ontheffing van de verplichting tot storting kan slechts geschieden ten
aanzien van aile aandelen.
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Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder
ontheffing van de verplichting tot storting dan wel gedeeltelijke
terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet
naar evenredigheid op alie aandelen geschieden. Van het vereiste van
evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken
aandeelhouders.
11.4. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts
nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte
stemmen.
De
11.5.
oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel
genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot
kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking
heeft, worden aangegeven en moet de uitvoering van het besluit zijn
geregeld.
De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal
veer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
kondigt de neerlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van
kracht, indien en zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is
gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of
de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.
Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert
tot een bedrag dat niet lager is dan dat van Naar eigen vermogen wordt het
besluit onmiddellijk van kracht.
Aandeelhoudersregister.
Artikel 12.
12.1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alie
aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop
zij de aandelen hebben verkregen, het aantal van de door hen gehouden
aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op
ieder aandeel gestorte bedrag.
12.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend
elk verleend ontsiag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
12.3. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een
vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn
recht op een aandeel.
12.4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter
inzage van de aandeelhouders; afschrift of uittreksel van deze gegevens
wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

11.3.
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12.5. Iedere aandeeihouder en vruchtgebruiker is verplicht aan de raad van bestuur
zijn adres op to geven.
Gemeenschap.
Artikel 13.
Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten
zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de
vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook
meer dan een persoon aanwijzen.
De gezamenlijke deelgenoten kunnen — mits eenstemmig — bij de aanwijzing of later
bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen
overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het
gedeelte, waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.
Vruchtgebruik. Pandrecht. Certi~caten.
Artikel 14.
14.1. Een aandeeihouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een
vruchtgebruik vestigen.
14.2. Bij vestiging van een vruchtgebruik kan het stemrecht niet aan de
vruchtgebruiker wordentoegekend.
Aan de vruchtgebruiker komen niet de rechten toe die door de wet zijn
toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen.
14.3. Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van
aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de
waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voorzover deze
krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
14.4. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
14.5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten
van haar aandelen.
Oproepin~en en mededelin~en.
Artikel 15.
15.1. Oproepingen en mededelingen geschieden schriftelijk per gewone post.
Indien het betreft oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders,
geschieden deze aan de laatstelijk aan de raad van bestuur opgegeven
adressen. Betreft het mededelingen door aandeelhouders aan de raad van
bestuur of aan de raad van commissarissen, dan geschieden deze aan het
kantoor van de vennootschap.
15.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending
door de vennootschap.
15.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene
vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de
oproepingsbrieven.
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Wiize van levering van aandelen.
Artikel 16.
16.1. De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen,
dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen,
geschiedt bij notariele akte met inachtneming van het bepaaide in artike12:86
Burgerlijk Wetboek.
16.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij
is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend
nadat:
a.
de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
b.
de akte aan de vennootschap is betekend; of
c.
de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend
door inschrijving in het aandeelhoudersregister,
apes met inachtneming van het bepaaide in de artikelen 2:86a en 2:86b
Burgerlijk Wetboek.
Bestuur. Benoeming, schorsing, ontslag en arbeidsvoorwaarden.
Artikel 17.
17.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, onder toezicht
van een raad van commissarissen.
De raad van commissarissen bepaalt het aantai bestuursleden, weak aantal
maximaal vier (4) kan bedragen.
17.2. De leden van de raad van bestuur mogen direct noch indirect binding hebben
met (i) een producent, een leverancier of een handelaar als bedoeld in de
Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en (ii) een
rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht, als
bedoeld in de Gaswet (zoais van tijd tot tijd gewijzigd).
17.3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van
commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering
en de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming. De raad
van commissarissen ontslaat een bestuurslid niet dan nadat de algemene
vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
17.4. Indien de raad van commissarissen een bestuurslid heeft geschorst, dient de
raad van commissarissen binnen Brie maanden na ingang van de schorsing to
besluiten hetzij tot ontslag, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin
van lid 2, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke
daarvan vervalt de schorsing. Een besiuit tot handhaving van de schorsing
kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten
hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop
de raad van commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen.
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Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor de handhaving
bepaaide termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten,
vervalt de schorsing.
Een geschorst bestuursiid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene vergadering die over zijn ontslag wordt gehoord to verantwoorden
en zich daarbij door een raadsman to doen bijstaan.
17.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden zijn de
overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid tijdelijk
met het bestuur belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden of het enige
bestuurslid is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de
raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke
bestuurders al dan niet uit zijn midden aan to wijzen.
Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig
mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening to doen
treffen.
17.6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de
raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene
vergadering. De raad van commissarissen is bevoegd, na overleg met de
aandeelhouderscommissie ais bedoeld in artike127, aanbevelingen to doen
terzake het bezoldigingsbeleid. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste
de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek omschreven
onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.
17.7. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan
de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de
ondernemingsraad aangeboden.
17.8. De raad van commissarissen step de arbeidsvoorwaarden van de
bestuursleden vast, met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 6.
Indien en voor zover de arbeidsvoorwaarden afwijken van het in lid 6
bedoelde beleid, of in geval er geen beleid is vastgesteld, legt de raad van
commissarissen de arbeidsvoorwaarden ter goedkeuring aan de algemene
vergadering voor. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene
vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
commissarissen niet aan.
Raad van bestuur, werkwiize en besluitvorming.
Artikel 18.
18.1. De raad van bestuur zal, met inachtneming van de door de raad van
commissarissen vast to stellen richtlijnen een reglement vaststeilen, waarbij
regels worden gegeven omtrent de besiuitvorming van de raad van bestuur.
Het reglement zal tevens een taakverdeling bevatten waaruit blijkt met Welke
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tack ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder is belast. Het
reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
18.2. Indien er meer dan een bestuurslid is, kan de raad van commissarissen een
van de bestuursleden tot voorzitter van de raad van bestuur aanwijzen.
18.3. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van
de raad van bestuur omtrent:
a.
uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten Taste van
de vennootschap of van schuldbrieven ten Taste van een
commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma
waarvan de vennootschap volledige aansprakelijke vennote is;
b.
medewerking aan de uitgifte van (certificaten van) aandelen;
c.
het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde
stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een
multilaterale handelsfaciliteit ais bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op
het financieei toezicht of een met een gereglementeerde markt of
multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die
geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van
zodanige toelating;
d.
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de
vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan wel ais voiledige aansprakelijke
vennote in een commanditaire vennootschap of een vennootschap
onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van
ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
e.
het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste
vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000) of een vierde van het
bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans
met toelichting van de vennootschap als dat minder is dan
vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000), door haar of een
afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere
vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van
zuik een deelneming waarvan in ieder geval sprake is indien met de
vergroting of vermindering een bedrag van vijfentwintig miljoen euro
(€ 25.000.000) of meer is gemoeid;
f.
investeringen Welke een bedrag gelijk aan ten minste
vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000) of een vierde gedeeite van
het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar
balans met toelichting als dat minder is dan vijfentwintig miljoen
euro (€ 25.000.000) vereisen;
g.
uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap met een nieuwe
tak van bedrijf en het sluiten of afstoten van een onderdeel van de
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groep of een aanmerkelijk deel daarvan, indien met een dergelijk
besluit vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000) of meer is gemoeid;
h.
een voorstel tot wijziging van de statuten;
i.
een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
j.
aangifte van faillissement en aanvrage van surseance van betaling;
k.
beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke
maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
1.
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een
afhankelijke maatschappij;
m.
een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
n.
een voorstei tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin
van Tite17 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
18.4. Voorts zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van
commissarissen onderworpen de besiuiten van de raad van bestuur omtrent:
a.
de vaststeliing van het jaarlijkse ondernemingsplan van de groep,
waarin onder meer de beoogde (des)investeringen en financieringen
van de groep zijn opgenomen, alsmede de herziening daarvan;
b.
het nemen van (des)investeringsbeslissingen die niet zijn
opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan indien met een
dergelijk besluit een bedrag van twaalf miljoen vijfhonderdduizend
euro (€ 12.500.000) of meer is gemoeid, met Bien verstande dat
indien en voor zover het bedrag ligt tussen vijftig miljoen euro (€
50.000.000) en honderd miljoen euro (€ 100.000.000) de raad van
commissarissen, alvorens to besluiten, in overleg zal treden met de in
artike127 bedoelde aandeelhouderscommissie;
c.
het nemen, vergroten alsmede verminderen van een deelneming die
niet is opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan, voor
zover die niet valt binnen de door de raad van commissarissen
vastgestelde criteria;
d.
het aangaan van geldleningen en/of bankkredieten en het verstrekken
van geldleningen en het aangaan van overeenkomsten van borgtocht
of het op andere wijze zekerheid stellen voor verplichtingen van
derden, die niet zijn opgenomen in het sub a bedoelde
ondernemingsplan en voor zover die niet vallen binnen de door de
raad van commissarissen vastgestelde criteria;
e.
het overnemen of vervreemden van (een onderdeel van) een
onderneming die niet is opgenomen in het sub a bedoelde
ondernemingsplan, voor zover die niet valt binnen de door de raad
van corrunissarissen vastgestelde criteria;
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f.

het vaststellen en wijzigen van een procuratieregeling voor de
vennootschap;
g.
het door de vennootschap aanvaarden van het bestuur over een niet
tot de groep behorende onderneming of vennootschap;
h.
het aangaan van overeenkomsten voor zover deze niet valien binnen
de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
i.
een aanzieniijke interne reorganisatie.
18.5. De besluiten van de raad van bestuur als genoemd in lid 4, sub b, c, d, e, h en
i aangaande een groepsmaatschappij van de vennootschap, zijn eveneens aan
de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen.
18.6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de
besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de
identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder
in ieder geval is begrepen:
a.
de strategie van de vennootschap en Naar groepsmaatschappijen ter
verwezeniijking van de doelstelling van artikel2 alsmede een
wijziging daarvan;
b.
overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming
aan een derde;
c.
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de
vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan wei als volledig aansprakelijke
vennote in een commanditaire vennootschap onder firma, indien deze
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de
vennootschap;
d.
het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een
vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van
de activa volgens de balans met toelichting of, indien de
vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de
geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde
jaarrekening van de vennootschap, door Naar of een
dochtermaatschappij of, indien dat minder is, ter waarde van honderd
miljoen euro (€ 100.000.000) of meer;
investeringen door de vennootschap of een dochtermaatschappij
Welke een bedrag van honderd miljoen euro (€ 100.000.000) of meer
vereisen;
f.
uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap of een
dochtermaatschappij met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten of
afstoten van een onderdeel van de groep of een aanmerkelijk deel
daarvan, indien met een dergelijk besluit honderd miljoen euro
(€ 100.000.000) of meer is gemoeid;
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g.
aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
18.7. De besluiten bedoeld in het vorige lid onder d., indien daarmee niet een
waarde gemoeid is van ten minste een/derde van het bedrag van de daar
omschreven activa, e. en f. zijn slechts aan de goedkeuring van de algemene
vergadering onderworpen indien de in artike127 bedoelde commissie van
aandeelhouders heeft vastgesteld dat het besluit niet past binnen de op grond
van het vorige lid onder a. door de algemene vergadering goedgekeurde
strategle.
18.8. Waar hiervoor in dit artikel een besluit aan de goedkeuring van de raad van
commissarissen onderscheideniijk algemene vergadering wordt onderworpen
wordt daarmee gelijkgesteld het uitoefenen van stemrecht in
dochtermaatschappijen in de zin dat een besluit van de raad van bestuur tot
goedkeuring van een besluit van een dochtermaatschappij aan de
goedkeuring van de raad van commissarissen onderscheidenlijk algemene
vergadering is onderworpen, indien het gaat om een besluit dat aan die
goedkeuring zou zijn onderworpen indien het niet een besluit van de
dochtermaatschappij maar van de raad van bestuur van de vennootschap zelf
zou zijn.
18.9. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo
de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel, kan niet door of tegen
derden worden ingeroepen, met uitzondering van het ontbreken van de
goedkeuring van een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in
de zin van titel7, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.
18.10. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit
schriftelijk, door middel van een van de gangbare (elektronische)
communicatiemiddelen geschiedt en alle leden zich voor het desbetreffende
voorstel uitspreken.
Vertegenwoordigin~.
Artikel 19.
19.1. De raad van bestuur, zomede ieder bestuurslid afzonderlijk, is bevoegd de
vennootschap to vertegenwoordigen.
19.2. Indien een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang
heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en
besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur. Indien hierdoor geen
besluit van de raad van bestuur kan worden genomen wordt het besluit
genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad
van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene
vergadering.
Raad van commissarissen.
Artikei 20.
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20.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit minimaai
drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen.
Is het aantal commissarissen minder dan drie (3), dan blijft de raad volledig
bevoegd.
20.2. In geval van een vacature neemt de raad van commissarissen binnen
redelijke termijn maatregelen tot aanvulling van het ledental. Is het aantal
commissarissen minder dan drie (3) dan neemt de raad onverwijld
maatregelen tot aanvulling van het ledentai.
20.3. De meerderheid van de leden van de raad van commissarissen mogen direct
noch indirect binding hebben met (i) een producent, een leverancier of een
handelaar, als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd
gewijzigd) en (ii) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering
van gas verricht, als bedoeld in de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
20.4. Commissaris kunnen niet zijn:
a.
personen in dienst van de vennootschap;
b.
personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
c.
bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie
weike pleegt betrokken to zijn bij de vaststelling van de
arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
20.5. De raad van commissarissen stelt een pro~elschets voor zijn omvang en
samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar
activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen. In de profieischets wordt ingegaan op de voor de
vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de
raad en wordt vermeld Welke concrete doelstelling de raad ten aanzien van
diversiteit hanteert. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij
vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging eerst met de in artikel2"7
bedoelde aandeeihouderscommissie en vervolgens in de algemene
vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
20.6. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 12, op voordracht
van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De
raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de
algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De
voordracht is met redenen omkleed.
20.7. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen personen
aanbevelen om als commissaris to worden voorgedragen.
Tijdig deeit de raad van commissarissen hen daartoe mede wanneer,
tengevolge waarvan en overeenkomstig Welk profiel in zijn midden een
plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 9 bedoelde
versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen
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20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

daarvan eveneens mededeling. Voor het doen van een aanbeveling kan de
raad van commissarissen een redelijke termijn stellen.
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming worden van de kandidaat
medegedeeid zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of
die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan Welke
rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder
vennootschappen bevinden, die tot een zeifde groep Koren, kan met de
aanduiding van die groep worden volstaan. 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.
Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt
dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen
persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar
maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen
persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris
of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de
aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deep hij de
ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad
treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het
bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van
commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt,
verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad aan de
ondernemingskamer van het gerechtshof to Amsterdam het bezwaar gegrond
to verkiaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken
zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De
raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordacht
indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de
ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een
nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 9.
De ondernemingskamer doet de ondernemingsraad oproepen. Tegen de
beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open. De
ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.
De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste
kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het
geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden
afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan
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maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 7 tot
en met 11 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de
voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de
voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
20.13. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 7
toekomt, voor een voor haar to bepalen duur van telkens ten hoogste twee
achtereenvolgende jaren, overdragen aan de in artike127 bedoelde
aandeelhouderscommissie. In dat geval doet de raad van commissarissen aan
de commissie de mededeling bedoeld in lid 7. De algemene vergadering kan
to alien tijde de overdracht ongedaan maken.
20.14. Waar in de statuten sprake is van een ondernemingsraad, wordt daaronder
verstaan de ondernemingsraad van de onderneming der vennootschap, of van
de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan een
ondernemingsraad is, zijn deze raden gelijkelijk bevoegd. Ais er sprake is
van een voordracht als bedoeld in lid 9 worden de bevoegdheden van dit lid
door deze ondernemingsraden gezameniijk uitgeoefend. Is voor de betrokken
onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld,
dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel
toe aan de centrale ondernemingsraad.
Besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 21.
21.1. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in lid 7 van artike120 als de
benoeming ais bedoeld in lid 6 van dat artikel, kunnen in een en dezelfde
vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld, mits met
inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.
21.2. De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten
bevatten:
a.
mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal ontstaan of is
ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
b.
gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene
vergadering; en
c.
onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering
geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de
benoeming van de persoon conform de voordracht van de raad van
commissarissen.
21.3. De naam van degene die de raad van commissarissen wenst voor to dragen
en de gegevens bedoeld in lid 8 van artike120 moeten worden vermeid in de
oproep of in de agenda die ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt, in
welk geval in de oproeping naar de agenda moet worden verwezen.
Aftreden van commissarissen. Herbenoemin~.
Artikel 22.
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22.1. Een commissaris treedt uiterlijk of op de dag van de eerste algemene
vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn
benoeming zijn verstreken.
22.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de raad van commissarissen
een rooster van aftreden opstellen. Een wijziging in dat rooster kan niet
meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de
termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
22.3. Een tussentijds benoemde commissaris defungeert op het tijdstip waarop
ingevolge het in lid 2 bedoelde rooster degene in Wiens plaats hij is
benoemd, zou aftreden.
22.4. Een commissaris is maximaal een maal herbenoembaar.
Ontslag en schorsin~ van commissarissen.
Artikel 23.
23.1. De ondernemingskamer van het gerechtshof to Amsterdam kan op een
desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van
zijn tack, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende
wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als
commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden veriangd.
Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze
vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een
daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van
de ondernemingsraad, bedoeid in lid 14 van artike120.
Het bepaalde in lid 13 van artike120 is van overeenkomstige toepassing.
23.2. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De
schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een
maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige
lid heeft ingediend.
23.3. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste
kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het
besluit is met redenen omkieed. Het besluit kan niet worden genomen ten
aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer
overeenkomstig lid 5.
23.4. Een besluit als bedoeld in lid 3 wordt niet genomen dan nadat de raad van
bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden
daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig
dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld.
Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de
raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering
van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad
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kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen
toelichten.
23.5. Het besluit bedoeld in lid 3 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van
de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur
onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof to Amsterdam
tijdelijk een of meer commissarissen aan to stellen. De ondernemingskamer
regelt de gevolgen van de aansteiling.
23.6. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de
ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt
samengesteld met inachtneming van artike120.
Honorarium.
Artikel 24.
Het honorarium van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld
door de algemene vergadering. De bezoldiging van de secretaris van de raad van
commissarissen, ingeval deze geen lid van de raad van commissarissen is, wordt
vastgesteld door de raad van commissarissen. Deze kan ook op nihil worden
vastgesteld. De leden van de raad van commissarissen en de in de vorige volzin
genoemde secretaris hebben voorts recht op vergoeding van door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte refs- en verblijfkosten.
Taak en bevoe~dheden.
Artikel 25.
25.1. De raad van commissarissen heeft tot tack toezicht to houden op het beleid
van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met
de in deze statuten en de wet uitdrukkelijk aan de raad van commissarissen
opgedragen taken. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de
vervulling van hun tack richten de commissarissen zich naar het belang van
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
25.2. Ten aanzien van het bestuur van de afhankelijke maatschappij die
netbeheerder is in de zin van de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd
gewijzigd) en/of de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) beschikt de
raad van commissarissen over de bevoegdheden bedoeld in artike12:1641id
1 van het Burgerlijk Wetboek.
25.3. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de
uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke
gegevens.
25.4. De raad van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van
commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het
strategisch beleid, de algemene en financiele risico's en het beheers- en
controlesysteem van de vennootschap.
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25.5. De raad van commissarissen heeft een auditcommissie en een remuneratieen selectiecommissie. De raad van commissarissen kan ook andere
commissies insteilen.
Werkwi_ize en besluitvorming.
Artikel 26.
26.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling
voor diens vervanging.
26.2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een
vergadering wijst de vergadering zeif een voorzitter aan.
26.3. De raad van commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts
telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel drie of meer commissarissen, dan
wel een lid van de raad van bestuur zulks nodig acht.
26.4. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door of vanwege de
voorzitter, onder opgave van de to behandelen onderwerpen en gehouden op
de in de oproeping to vermelden plaats. Indien het verzoek van drie of meer
leden of van een lid van de raad van bestuur tot het bijeenroepen van een
vergadering niet binnen veertien dagen tot het houden van deze vergadering
heeft geleid, kunnen zij die het verzoek indienden de vergadering schriftelijk
bijeengeroepen.
26.5. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen
worden notulen gehouden door de secretaris.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering
van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de
voorzitter en de secretaris ondertekend.
26.6. Besluiten van de raad van commissarissen moeten, om geldig to zijn, worden
genomen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen
aanwezig of vertegenwoordigd is en bij volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet to zijn
uitgebracht.
Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke
volmacht doen vertegenwoordigen.
Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare
communicatiemiddelen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
26.7. Iedere commissaris brengt een stem uit.
26.8. Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is
mogelijk wanneer geen der aanwezige commissarissen zich daartegen verzet.
26.9. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht to zijn
verworpen. 26.10.
Tenzij de raad van commissarissen anders besluit,
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wordt voor het gevai bij verkiezing van personen niemand de voistrekte
meerderheid verkrijgt, herstemd tussen de twee personen, die de grootste
aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel
stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden
komen, zal door Toting worden beslist wie voor herstemming in aanmerking
komt. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.
26.11. Is in een vergadering van de raad van commissarissen niet het vereiste aantal
commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen, to houden na verloop van tenminste een week
en ten hoogste een maand, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige
commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de
voorafgaande vergadering kan worden besloten.
26.12. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits dit hetzij schriftelijk door middel van een van de gangbare
(elektronische) communicatiemiddelen dan wel telefonisch geschiedt, het
desbetreffende voorstel aan aile commissarissen is voorgelegd en geen
hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en
de secretaris wordt ondertekend. In geval van schriftelijke besluitvorming,
voegt de secretaris de ingekomen antwoorden bij dit relaas.
26.13. Tenzij de raad van commissarissen anders beslist, worden de vergaderingen
door de raad van bestuur bijgewoond.
26.14. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij onder
meer nadere regels omtrent de besluitvorming van de raad van
commissarissen kunnen worden gegeven.
26.15. Een door een commissaris ondertekende verklaring dat de raad van
commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, geidt tegenover derden
als bewijs van dat besluit.
Aandeelhouderscommissie.
Artikel 27.
27.1. De vennootschap heeft een aandeelhouderscommissie bestaande uit ten
minste zeven en ten hoogste tien leden.
27.2. Indien het aantai leden daalt beneden het in het vorige lid genoemde
minimum aantal, dan deelt de aandeelhouderscommissie dat aan de raad van
bestuur en de raad van commissarissen mede. De raad van bestuur of de raad
van commissarissen roept zo spoedig mogelijk een algemene vergadering op
met als onderwerp de benoeming van een of meer leden van de
aandeeihouderscommissie.
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27.3. De aandeelhouderscommissie wijst uit haar midden een voorzitter, een
plaatsvervangend voorzitter en al dan niet uit haar midden een secretaris en
eventueel een plaatsvervangend secretaris aan.
27.4. Leden van de aandeelhouderscommissie dienen voorzitter of lid to zijn van
een College van Gedeputeerde Staten of van een College van Burgemeester
en Wethouders van een aandeelhouder.
27.5. Een lid van de aandeelhouderscommissie wordt door de aigemene
vergadering benoemd voor de (resterende) duur van de termijn waarvoor hij
is benoemd in de in lid 4 genoemde organen. In het gevai van tussentijds
defungeren van een lid van de commissie wordt de opvolger eveneens
benoemd voor de in de vorige zin bedoelde (resterende) termijn waarvoor hij
is benoemd tot voorzitter of lid van een in de vorige zin bedoeid orgaan.
27.6. Indien het lidmaatschap van een lid van de aandeelhouderscommissie eindigt
en nog geen opvolger is benoemd door de algemene vergadering, kan de
aandeelhouderscommissie een waarnemend lid aanwijzen tot het moment dat
in de vacature is voorzien.
27.7. Een lid van de aandeelhouderscommissie kan zich tijdelijk laten vervangen
door een andere bestuurder uit diens College van Gedeputeerde Staten of
College van Burgemeester en Wethouders.
27.8. De aandeelhouderscommissie kan een niet bindende voordracht voor de
benoeming van een lid van de aandeeihouderscommissie opmaken.
27.9. Bij de agenda van de algemene vergadering waarin de benoeming van leden
van de aandeelhouderscommissie aan de orde komt, worden de gegevens ten
aanzien van een kandidaat gevoegd die worden voorgeschreven door de in
lid 14 bedoeide regeling.
27.10. Een lid van de aandeelhouderscommissie defungeert van rechtswege met
ingang van het tijdstip dat
a.
hij niet meer voldoet aan de in lid 4 omschreven kwaliteitseis; of
b.
de termijn waarvoor hij is benoemd, is verstreken; of
c.
hij wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap.
27.11. Leden van de aandeelhouderscommissie kunnen to alien tijde door de
algemene vergadering uit hun functie worden ontheven.
27.12. Verder eindigt het lidmaatschap door opzegging door het lid aan de
voorzitter of indien het de voorzitter betreft aan de plaatsvervangend
voorzitter.
27.13. De aandeelhouderscommissie heeft de in deze statuten in de artikelen 18, lid
7 en 20, lid 13 aan de aandeelhouderscommissie toegeschreven taken.
Tevens voorziet de aandeelhouderscommissie de aanbevelingen van de raad
van commissarissen terzake het bezoldigingsbeleid van advies ten behoeve
van de aigemene vergadering. Indien vereist op grond van artikel 181id 4 sub
b., treedt de aandeelhouderscommissie in overleg met de raad van
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commissarissen. Daarnaast vervult de aandeelhouderscommissie de taken
omschreven in het met de raad van bestuur en raad van commissarissen
gesloten convenant zoals dat van tijd tot tijd zal gelden en is goedgekeurd
door de algemene vergadering. De aandeelhouderscommissie is to alien tijde
bevoegd, indien de aandeelhouderscommissie dat noodzakelijk acht voor een
zorgvuldige besluitvorming, om de algemene vergadering van
aandeelhouders to raadplegen. Op eerste verzoek van de
aandeeihouderscommissie, roept de raad van bestuur of de raad van
commissarissen zo spoedig mogelijk een algemene vergadering op met de
door de aandeelhouderscommissie aangegeven onderwerpen.
27.14. Nadere regels omtrent de vergaderingen van en de besluitvorming binnen de
aandeelhouderscommissie, de benoeming en het ontslag van de leden van de
commissie en het lidmaatschap van de commissie, tegenstrijdig belang van
een lid van de aandeelhouderscommissie, de informatie die de raad van
bestuur aan de aandeelhouderscommissie verschaft met het oog op de
uitoefening door de aandeelhouderscommissie van Naar tack,
vertrouwelijkheid van informatie alsmede over de wijze waarop de
commissie met de raad van bestuur overlegt en daarover rapporteert aan de
aandeelhouders worden gegeven in een door de algemene vergadering van
aandeelhouders vast to stellen reglement. De leden van de commissie zijn
aan dit reglement gebonden.
27.15. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen desgevraagd aan
de aandeelhouderscommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken
die deze voor de vervuliing van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
27.16. De aandeelhouderscommissie neemt ter uitvoering van Naar in lid 13
omschreven taak geen besluit voordat over de betrokken aangelegenheid ten
minste eenmaal in een vergadering van de aandeelhouderscommissie overleg
is gepieegd door de aandeelhouderscommissie met (vertegenwoordigers van)
zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen.
27.17. De leden van de aandeelhouderscommissie ontvangen voor hun
werkzaamheden geen vergoeding van de vennootschap.
Algemene ver~aderingen.
Artikel 28.
28.1. De jaarlijkse aigemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar gehouden.
28.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat ten minste de
volgende onderwerpen:
a.
de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de raad van
bestuur;
b.
decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen;
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c.

de vaststelling van de jaarrekening en — met inachtneming van artikel
36 — de bepaling van de winstbestemming;
d.
de strategie van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen ter
verwezenlijking van de doelstelling van artikel2;
eventuele kennisgeving van voorgenomen benoemingen van leden
e.
van de raad van bestuur;
f.
de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen;
andere voorstellen door de raad van commissarissen, de raad van
g.
bestuur danwel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende
een/honderdste gedeeite van het geplaatste kapitaal aan de orde
gesteld en aangekondigd met inachtneming van artike129.
De hiervoor sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet
to worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de
jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel
daartoe op die agenda is gepiaatst.
28.3. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of
meer houders van aandelen die daartoe krachtens het voorgaande lid
gerechtigd zijn, wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het
verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft
ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich
daartegen verzet.
28.4. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls de raad van bestuur,
de raad van commissarissen, danwel aandeelhouders tezamen
vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste
kapitaal, dit onder opgave van de to behandelen onderwerpen aan de raad van
bestuur verzoeken.
Plaats. Oproenin~.
Artikel 29.
29.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vennootschap Naar statutaire zetel heeft. Algemene vergaderingen kunnen
voorts worden gehouden to Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Den Haag,
Eindhoven, Groningen, Den Bosch, Maastricht, Zwolle, Renkum, Ede en
Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol).
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen siechts geldige
besiuiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal
vertegenwoordigd is.
29.2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de
raad van bestuur of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde
in het vijfde lid. Indien in het gevai als bedoeld in de tweede zin van
artike1281id 4, noch een bestuurslid, noch een commissaris de algemene
vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na ontvangst van
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het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot
bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze
statuten bepaalde.
29.3. Bij de oproeping worden de to behandelen onderwerpen steeds vermeid of
wordt medegedeeld dat de aandeeihouders ervan kennis kunnen nemen ten
kantore van de vennootschap of ter plaatse bij de oproeping to vermelden.
29.4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende kalenderdag voor die
van de vergadering. Was die termijn korter of heeft oproeping niet
plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het
besiuit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Ten aanzien van
onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende
oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gesteide termijn
zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin van overeenkomstige
toepassing.
29.5 Tenzij het betreft de jaarlijkse algemene vergadering ais bedoeld in artike128
lid 1, kunnen aandeelhouders tevens tot de algemene vergadering worden
opgeroepen door aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste
een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zulks met inachtneming van
het bepaalde in de leden 3 en 4.
Artikel 30.
30.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad
van commissarissen, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering
aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan
belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen
wordt de aigemene vergadering voorgezeten door de plaatsvervangend
voorzitter van de raad van commissarissen.
Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter
wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan.
Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar
voorzitter. De secretaris van de raad van commissarissen treedt op ais
secretaris van de vergadering; bij diens afwezigheid wijst de voorzitter de
secretaris aan.
30.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal
wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden
vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris
van de desbetreffende vergadering en een door de vergadering uit de
aanwezigen aan to wijzen persoon.
30.3. De raad van commissarissen, de voorzitter van de vergadering of degene die
de vergadering heeft belegd kan opdracht geven tot het opmaken van een
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notarieel proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede
ondertekend.
Artikel 31.
31.1. In de aigemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van
een stem.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht
aangemerkt.
31.2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere
meerderheid wordt voorgeschreven.
31.3. Besluiten tot:
1.
juridische fusie;
2.
juridische splitsing; en/of
3.
omzetting van rechtsvorm van de vennootschap,
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derden van de uitgebrachte stemmen.
31.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met then verstande, dat, indien
een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over
benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende
briefjes geschiedt.
31.5. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit
tot stand.
31.6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen.
31.7. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering slechts door een schriftelijk
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van
de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgesteld.
31.8. De bestuursleden en de commissarissen zijn bevoegd de algemene
vergaderingen bij to wonen en hebben als zodanig in de aigemene
vergaderingen een raadgevende stem.
31.9. De algemene vergaderingen zijn openbaar. De voorzitter van de raad van
commissarissen kan in overleg met de aandeelhouderscommissie bepalen dat
een zwaarwichtig belang der vennootschap zich er tegen verzet dat de
behandeling van een of meer agendapunten in het openbaar plaatsvindt.
31.10. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene
vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van
de vennootschap zich daartegen verzet.
31.11. De raad van bestuur kan bepalen dat aandeeihouders door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering kunnen
deelnemen, daarin het woord voeren en het stemrecht uitoefenen. De raad
van bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel.
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Artikel 32.
32.1. Besluiten van aandeelhouders kunnen met voorkennis van de raad van
bestuur en de raad van commissarissen buiten vergadering worden genomen.
Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigden
schriftelijk door middel van een van de gangbare (elektronische)
communicatiemiddelen ten gunste van het desbetreffende voorstel stem
hebben uitgebracht.
32.2. Van een besiuit, als bedoeld in lid 1, wordt onder bijvoeging van de
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de
voorzitter van de eerstvolgende algemene vergadering en de secretaris wordt
ondertekend. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van
een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de aigemene
vergadering bewaard.
Boek_iaar. Jaarrekenin~.
Artikel 33.
33.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
33.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens
verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene
vergadering op grond van bijzondere omstandigheden maakt de raad van
bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn wordt eveneens het
jaarverslag, als bedoeld in artike12:391 Burgerlijk Wetboek door de raad van
bestuur opgesteld. De raad van bestuur legt de jaarrekening onmiddeliijk
nadat deze is opgemaakt, voor aan de raad van commissarissen. De raad van
bestuur zendt de jaarrekening toe aan de ondernemingsraad.
33.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld
in artike134, van het jaarverslag en van de in artike12:392, lid 1 Burgerlijk
Wetboek, bedoelde overige gegevens.
33.4. De algemene vergadering step de jaarrekening vast.
De jaarrekening kan niet worden vastgesteld ais de algemene vergadering
geen kennis heeft kunnen nemen van de in lid 3 van dit artikel bedoelde
accountantsverklaring.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle
commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
33.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de
in lid 3 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de
algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de
vennootschap aanwezig zijn.
De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos
een afschrift verkrijgen.
Accountant.
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Artikel 34.
De vennootschap zal aan een accountant, als bedoeld in artike12:393 Burgerlijk
Wetboek, de opdracht verienen om de door de raad van bestuur opgemaakte
jaarrekening to onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel.
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze
daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen
commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de raad van bestuur.
De aan de accountant verleende opdracht kan to alien tijde worden ingetrokken door
de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door
de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van
commissarissen worden ingetrokken.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van
commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een
verklaring weer.
Openbaarmakin~.
Artikel 35.
35.1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen
acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door
neerlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten
kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van
vaststelling zijn aangetekend.
35.2. Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar
overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de raad
van bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1
voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij
nog niet is vastgesteld.
35.3. Heeft de aigemene vergadering overeenkomstig artike133, lid 2 de termijn
voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met
ingang van twee maanden na afloop van die termijn.
35.4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de
Nederiandse taai gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in
artike12:393 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt.
Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artike1392, lid 1 onder a, c, f en
g genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de
vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een
volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt
verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het
handelsregister.
Winst en verlies.
Artikel 36.
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36.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikei bepaalde, geschiedt na
vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
36.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, voor zover
deze niet door de algemene vergadering wordt gereserveerd of krachtens
door de vennootschap toegekende winstrechten dient to worden uitgekeerd.
Teneinde vast to kunnen stellen of en zo ja Welk bedrag gereserveerd moet
worden, zal de raad van commissarissen aangeven wat de hoogte is van het
bedrag dat op grond van wet- of regelgeving en/of contractuele bepalingen
niet uitgekeerd zou mogen worden. Ieder aandeel is gelijkelijk tot de winst
gerechtigd.
36.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de
voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen
vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van
het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
36.4. Ten Taste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts
worden gedelgd voor zover de wet toestaat.
36.5. Indien de vennootschap in enig boekjaar verlies maakt, zal dit allereerst
gedelgd worden ten Taste van de aigemene reserves.
Artikel 37.
37.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de raad van
bestuur een kortere termijn vaststelt.
Dividenden,
37.2.
die binnen vijf jaren na aanvang van de tweede dag waarop zij
opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, komen toe aan de
vennootschap.
37.3. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in lid 3
van artike136 besluiten tot gehele of gedeeltelijke opheffing en uitkering van
een reserve.
37.4. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden of andere uitkeringen
geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden
voldaan.
Statutenwiizi~in~. Ontbinding.
Artikel 38.
38.1. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten of het
besluit tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot statutenwijziging anders dan op voorstel van de raad van
bestuur en de raad van commissarissen kan eerst door de algemene
vergadering worden genomen na daartoe advies to hebben ingewonnen bij de
raad van bestuur en de raad van commissarissen.
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38.2. Tegelijk met de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel
tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift
van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
van de dag van de oproeping of tot de afloop van de vergadering ten kantore
van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.
Aandeelhouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel verkrijgen.
Vereffenin~.
Artike139.
39.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de
aigemene vergadering, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur,
onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de
algemene vergadering niet anders bepaalt.
39.2. De algemene vergadering steit de beloning van de vereffenaars en van
degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
39.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
39.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de
vennootschap is overgebleven, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar
verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.
39.5. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden to bestaan blijven de boeken en
bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder
degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
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The attached document is an unofficial English translation of the complete text
of the articles of association of: Enexis Holding N.V., having its official seat in
`s-Hertogenbosch, the Netherlands, as they read after execution of the deed of
partial amendment of the articles of association, before Dirk-Jan Jeroen Smit,
civil law notary, officiating in Amsterdam, on 16 June 2016.
Amsterdam, 17 Apri12019.
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Unofficial translation of the full text of the articles of association of.• Enexis
Holding N.V. as they read after the execcction of the deed of partial amendment of
the articles of association before Dirk-Jan Jeroen Smit, civil lary notary officiating
in Amsterdam, the Netherlands, on 16 June 2016.
ARTICLES OF ASSOCIATION
Name. Seat.
Article 1.
The name of the company is: Enexis Holding N.V.
It shall have its registered seat in `s-Hertogenbosch, the Netherlands.
Obiects.
Article 2.
2.1. The objects of the company are:
a.
distribution and transportation of energy such as electricity, gas, heat
and (warm) water;
b.
maintenance, management, operation and expansion of energy
distribution and transportation grids and annexes;
c.
performance of the tasks which have been allocated to a grid manager
pursuant to the Electricity Act 1998 (ElektYiciteitswet 1998) (as
amended from time to time) and the Gas Act (Gaswet) (as amended
from time to time);
d.
developing other operational and auxiliary activities ali within the
boundaries set by law.
2.2
It is authorised to do all acts that are in accordance with, or maybe
conducive to, the object described in 2.1, such to include cooperating with,
participating in, managing, guaranteeing the obligations of, supervising and
acquiring and financing other enterprises.
2.3. In pursuing its object the company, in the context of a balanced policy, shall
take into account the interests of its shareholders, customers and employees,
such to include the customers and employees of the companies in which it
participates, inter alia by conducting a responsible social policy in respect of
such employees.
2.4
In case a grid manager as referred to in the Electricity Act 1998 (as amended
time to time) or the Gas Act (as amended from time to time) is part of a
group of which the company is the top holding company, the company
ensures that the group does not perform acts or activities in violation of the
interest of management of the grid concerned.
Such acts and activities at least include:
acts and activities that are not in any way related to or connected to
a.
facilities affecting the infrastructure or related activities;
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the grid manager providing collateral for the purpose of financing
activities performed by companies and legal entities belonging to the
group; and
c.
the grid manager accepting liability for debts of companies and legal
entities belonging to the group,
unless the grid manager provides collateral or accepts liability for debts and
such is carried out:
i.
because of acts or activities which maybe performed by the grid
manager itself;
in any way whatsoever in connection with grid management; or
ii.
to satisfy the conditions in connection with complying with the
iii.
provisions of the law.
Capital and shares.
Article 3.
The authorised capital of the company amounts to three hundred million euro
3.1.
(€ 300,000,000). It is divided into three hundred million (300,000,000)
common shares of one euro (€ 1) each.
The shares are registered and consecutively numbered, starting at 1.
3.2.
No share certificates shall be issued.
3.3.
The company may not provide collateral, guarantee the price, otherwise act
3.4.
as surety or bind itself jointly and severally with or for third parties, for the
purpose of the subscription or the acquisition by third parties of shares in its
own capital or of depository receipts issued thereof.
The company may only provide loans for the purpose of the subscription or
the acquisition by third parties of shares in its own capital or of depository
receipts issued thereof if made in accordance with and subject to Section
2:98c of the Civil Code.
3.5.
Holders of shares may only be municipalities or provinces which fall
(entirely of partially) in the scope of the coverage area falling in the
competence of the grid manager, as well as the company itself.
Issue of shares.
Article 4.
The general meeting shall resolve on the issue of shares. The general meeting
4.1.
may designate another corporate body as the body authorised to issue shares.
The general meeting or the body authorised to issue shares, as the case may
4.2.
be, shall determine the price and other conditions of the issue, with due
observance of the other relevant provisions in these articles of association.
4.3. If a corporate body is designated as being authorised to resolve on the issue
of shares, it shall be determined along with such designation how many
shares maybe issued. With such a designation the term of the designation
shall be determined, which maybe five years at most.
b.
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The designation may not be extended for longer than five years at a time.
Save insofar as it was determined otherwise upon the designation, the
designation cannot be revoked.
4.4.
The provisions of paragraphs 1 to 3, inclusive, shall apply correspondingly to
the issue of share subscription rights, but does not apply to the issue of
shares to a person that exercises a previously acquired share subscription
right.
4.5.
The shareholder resolutions mentioned in this article shall require majority of
at least two/thirds of the votes cast.
4.6.
Shares shall be issued by notarial deed with due observance of the provisions
in Section 2:86 of the Dutch Civil Code.
Publication of resolution to issue shares and to designate.
Article 5.
5.1.
Within eight days of a resolution of the general meeting to issue shares or to
designate another corporate body, as referred to above, the executive board
shall file the full text thereof at the offices of the trade register of the Dutch
Chamber of Commerce.
5.2.
Within eight days after the end of each calendar quarter, the executive board
shall notify such trade register of each issue of shares, mentioning the
number of shares.
5.3.
The provisions in the previous paragraphs apply correspondingly to the
granting of rights to subscribe for shares, but do not apply to the issue of
shares to a person that exercises a previously acquired right to subscribe for
shares.
Payment on shares.
Article 6.
6.1.
Shares shall be issued only upon payment in full.
6.2. Payment must be made in cash insofar as no other contribution has been
agreed.
6.3. If a shareholder fails to satisfy his payment obligation -which will be the
case by the mere expiry of the prescribed term — he shall be obliged to pay
the legal interest and any other loss or damage incurred by the company due
to his failure as from the day payment should have been made. In addition, as
long as he has failed to satisfy his payment obligation, he may not exercise
the meeting and voting rights attached to such shares and the right to
distributions on such shares shall be suspended.
6.4.
Without the prior approval of the general meeting, the executive board may
enter into transactions regarding contribution on shares other than in cash
and other transactions as referred to in Section 2:94, subsection 1 of the
Dutch Civil Code. The executive board shall require the approval of the
supervisory board to enter into such transactions.
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Pre-emptive right.
Article 7.
7.1.
Upon the issue of shares for payment in cash, each holder of shares shall
have apre-emptive right in proportion to the aggregate amount of his shares,
without prejudice to the provisions in Article 8.
If a shareholder to whom such pre-emptive right accrues does not exercise
such right, or does not fully exercise such right, the pre-emptive right shall
similarly accrue to the other holders of shares in respect of the part released.
7.2.
Upon the issue of shares for anon-cash contribution, a holder of shares shall
have no pre-emptive right, unless the body authorised to issue shares
declares the pre-emptive right applicable to a particular issue. In such case
the provisions in paragraph 1 of this Article shall apply correspondingly to
the shares to be issued, without prejudice to the provisions in Article 8.
7.3.
The pre-emptive right cannot be alienated separately.
7.4. If a pre-emptive right exists with respect to an issue of shares, the body
authorised to issue shares shall, with due observance of the provisions of this
Article, determine the manner in which and the period during which the preemptive right maybe exercised. Such period shall cover at least four weeks
from the date of despatch of the notification referred to in paragraph 5.
7.5.
The company shall effect notification to all shareholders of an issue of shares
entailing apre-emptive right and the period during which such right can be
exercised.
7.6.
The provisions of this Article and Article 8 shall apply correspondingly to
the issue of share subscription rights, but does not apply to the issue of
shares to a person that exercises a previously acquired share subscription
right.
Exclusion and restriction of the pre-emptive right.
Article 8.
8.1.
The pre-emptive right maybe restricted or excluded. The appropriate motion
must explain in writing the reasons for the motion and the choice of the
proposed issue price.
8.2.
The pre-emptive right shall be restricted or excluded by virtue of a resolution
passed by the general meeting, unless another corporate body is authorised to
do so. Such authority maybe granted by resolution of the general meeting
for a specific period of at most five years to another corporate body, however
such a designation may only be made if another corporate body has also
been, or is simultaneously, designated as the body authorised to issue shares.
The designation may not be extended for more than five years at a time.
Save insofar as it was determined otherwise upon the designation, the
designation cannot be revoked.
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A resolution of the general meeting to restrict or exclude the pre-emptive
right, to designate or to extend the authorisation, as referred to in the
previous paragraph, shall require a majority of at least two/thirds of the votes
cast. Within eight days of such resolution, the executive board shall file the
full text thereof with the office of the trade register of the Dutch Chamber of
Commerce.
Acquisition of own shares.
Article 9.
9.1.
The executive board may, however subject to authorisation by the general
meeting and without prejudice to Section 2:98d of the Dutch Civil Code,
have the company acquire fully paid-up shares in its own capital for valuable
consideration, provided that the company's shareholders' equity minus the
acquisition price is not less than the paid and called-up portion of the capital
plus the reserves to be kept pursuant to the law.
The requirement referred to in the previous paragraph is determined by the
amount of the shareholders' equity according to the most recently adopted
balance sheet, less the acquisition price for shares in the capital of the
company, the amount of loans as referred to in Section 2:98c of the Dutch
Civil Code and distributions to other persons from the profits or reserves
which the company and its subsidiaries first owed after the balance sheet
date. If more than six months of a financial year have elapsed without the
annual accounts having been adopted, acquisition in conformity with the
provisions in this paragraph is not permitted.
Along with the authorisation, which shall be valid for at most five years, the
general meeting shall determine the number of shares that maybe acquired,
how they maybe acquired as well as the applicable price range which must
be observed.
9.2.
Subject to the approval of the general meeting, the executive board may
resolve to alienate the shares in its own capital acquired by the company.
No pre-emptive right shall exist in respect of such alienation.
9.3. If depositary receipts for shares in the company's capital have been issued,
these shall be treated on par with shares for the application of the provisions
in paragraph 1.
9.4.
The shareholder resolutions mentioned in this article shall require a majority
of at least two/thirds of the votes cast.
Effects of holding own shares.
Article 10.
10.1. The company cannot derive any right to any distribution from shares in its
own capital; nor shall it derive any right to such distribution from shares for
which it holds the depositary receipts.
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The shares that the company holds in its own capital shall not be included in
the calculation of the apportionment of an amount earmarked for distribution
on shares, unless such shares or the depositary receipts for such shares are
subject to a usufruct for the benefit of a person other than the company.
10.2. No vote maybe cast for any share belonging to the company or any of its
subsidiaries, nor for any shares for which the depositary receipts are held by
any of them.
Shares in respect of which no vote maybe cast pursuant to the above shall
not be taken into account when determining the extent to which the
shareholders vote, are present or are represented, or the extent to which the
share capital is provided or represented.
Capital reduction.
Article 11.
1l.l. Subject to the provisions in Section 2:99 of the Dutch Civil Code, the general
meeting may resolve to reduce the issued capital by cancelling shares or by
reducing the amount of the shares by amendment to the articles of
association.
11.2. A cancellation of shares can pertain to shares that the company holds itself or
for which it holds the depositary receipts.
The obligation to make payment on shares may only be waived in respect of
all shares.
11.3. Any reduction of the amount of shares without repayment and without
waiver of the obligation to make payment on shares or partially repay on
shares or waiver of the obligation to make payment on shares must be
applied proportionately to all shares. The requirement of proportionality may
be deviated from with the consent of all shareholders involved.
11.4. The general meeting may only adopt a resolution to reduce the capital by a
majority of at least two/thirds of the votes cast.
11.5. The notice convening a general meeting in which a resolution as referred to
in this article is to be adopted, shall state the purpose of the capital reduction
and the method of implementation. The resolution to reduce the capital must
designate the shares to which the resolution pertains and provide for the
implementation of the resolution.
The company shall file a resolution to reduce the issued capital at the offices
of the trade register of the Dutch Chamber of Commerce and shall announce
such filing in a nationally circulated newspaper.
A resolution to reduce the issued capital shall not take effect if and as long as
it may be opposed. If opposition has been brought in good time, the
resolution shall not take effect until such opposition has been withdrawn or
the opposition maybe lifted.
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If the company reduces its capital on account of having suffered losses to an
amount that is not less than that of its shareholders' equity, the resolution
shall take effect immediately.
Shareholders' register.
Article 12.
12.1. The executive board shall keep a register, in which the names and addresses
of all shareholders are recorded, showing the date on which they acquired the
shares, the number of shares held by them, the date of the acknowledgement
or service, and the amount paid on each share.
12.2. The register shall be kept up to date; it shall include a note of each release
from liability which has been granted in respect of payments which have not
yet been made on shares.
12.3. Upon request, the executive board shall provide a shareholder and a
usufructuary at no cost an extract from the register regarding his right to a
share.
12.4. The executive board shall deposit the register at the offices of the company
for inspection by the shareholders; a copy or extract of such information
shall be furnished at no more than cost.
12.5. Each shareholder and usufructuary shall be obliged to state his address to the
executive board.
Community.
Article 13.
If shares belong to a community of property, the joint owners may only be
represented towards the company by a person designated by them in writing. The
joint owners may also designate more than one person.
Provided unanimously, the joint owners may determine upon the designation or
later, that if a joint owner so desires, such a number of votes will be cast in
accordance with his designation as corresponds with the portion to which such
partner is entitled in the community.
Usufruct. Pledge. Depositary receipts.
Article 14.
14.1. A shareholder may freely create a usufruct in one or more of his shares.
14.2. No voting right can be granted to a usufructuary when a usufruct is created.
The rights which the law confers on holders of depository receipts for shares
issued with the company's co-operation do not accrue to the usufructuary.
14.3. The Shareholder shall have the rights ensuing from the share relating to the
acquisition of shares, provided that he shall have to compensate the
usufructuary for the value of such rights insofar as the latter is entitled
thereto by virtue of his right of usufruct.
14.4. No pledge maybe created on shares.
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The company shall not co-operate with the issue of depositary receipts for its
shares.
Convening notices and notifications.
Article 15.
15.1. Convening notices and notifications shall be made in writing by regular mail.
Where convening notices and notifications to shareholders are concerned,
these shall be made to the addresses most recently stated to the executive
board. Where notifications by shareholders to the executive board or the
supervisory board are concerned, these shall be made to the office of the
company.
15.2. The date of a convening notice or notification shall be deemed to be the date
of despatch by the company.
15.3. Notifications required to be directed to the general meeting pursuant to the
law or the articles of association may be made by inclusion in the convening
letters.
Method of share transfer.
Article 16.
16.1. The transfer of shares or of a right of usufruct in shares, or the creation or
waiver of a right of usufruct in shares shall be made by notarial deed with
due observance of the provisions in Section 2:86 of the Dutch Civil Code.
16.2. Save in the event that the company itself is a party to the transaction, the
rights attached to a share cannot be exercised until:
a.
the company has acknowledged the transaction;
b.
the deed has been served on the company; or
c.
the company has acknowledged the transaction on its own initiative
by means of registration in the shareholders' register,
all such with due observance of the provisions in Sections 2:86a and 2:86b of
the Dutch Civil Code.
Management. Appointment, suspension, dismissal and employment conditions.
Article 17.
17.1. The company shall be managed by an executive board, under the supervision
of a supervisory board.
The supervisory board shall determine the number of executive board
members, which number shall be at most four (4).
17.2. Executive board members cannot have direct or indirect ties with (i) a
producer, supplier or trader as referred to in the Electricity Act 1998 (as
amended from time to time) and (ii) a legal entity which performs the
production, purchase or supply of gas as referred to in the Gas Act (as
amended from time to time).
17.3. Executive board members are appointed, suspended and dismissed by the
supervisory board. The supervisory board shall notify the general meeting
14.5.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.
17.8.

and the works council of any proposed appointment. The supervisory board
sha11 not dismiss any executive board member until the general meeting has
been heard in respect of the proposed dismissal.
If the supervisory board has suspended an executive board member, within
three months after the suspension took effect the supervisory board shall be
required to resolve to either dismiss the Managing Director, without
prejudice to the provision in the final sentence of paragraph 3, or lift or
maintain the suspension, failing which the suspension shall lapse. A
resolution to maintain the suspension can only be passed once and in that
event the suspension can be maintained for no longer than three months,
commencing on the day the supervisory board resolved to maintain the
suspension.
If the supervisory board has not resolved to dismiss or to lift the suspension
within the term stipulated for dismissal or for lifting the suspension, the
suspension shall lapse.
A suspended executive board member shall be given the opportunity to
render account in the general meeting heard in respect of his dismissal, and
to be assisted by counsel on that occasion.
In the event of a casual vacancy or inability to act in respect of one or more
members of the executive board, the remaining members or the sole
remaining member shall be temporarily charged with the management.
In the event of a casual vacancy or inability to act in respect of all executive
board members or the sole executive board member, the supervisory board
shall be temporarily charged with the management; the supervisory board
shall then be authorised to appoint one or more temporary directors, whether
or not from among its number.
In the event of a casual vacancy, the supervisory board shall take the
necessary measures in order to procure a final provision as soon as possible.
The company shall have a policy in respect of the remuneration of the
executive board. The policy shall be adopted by the general meeting. After
consultation with the shareholders committee as referred to in Article 27, the
supervisory board shall be authorised to make recommendations to the
general meeting in respect of the remuneration policy. The remuneration
policy shall at least address the issues described in Sections 2:383c to
2:383e, inclusive, of the Dutch Civil Code, insofar as relevant to the
executive board.
Simultaneously with the submission to the general meeting, the remuneration
policy shall be submitted to the works council in writing for its examination.
The supervisory board shall adopt the employment conditions of the
executive board members, with due observance of the policy referred to in
paragraph 6. If and in so far as the employment conditions deviate from the
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policy referred to in paragraph 6, or in the event no policy has been adopted,
the supervisory board shall submit the employment conditions to the general
meeting for its approval. The lack of approval by the general meeting does
not affect the representative authority of the supervisory board.
Executive board, procedure and decision-making.
Article 18.
18.1. Wit due observance of the guidelines to be adopted by the supervisory board,
the executive board shall adopt regulations that provide rules regarding the
decision-making of the executive board. The regulations shall also contain a
division of duties showing for each executive board member the duty with
which he is charged more in particular. The regulations shall require the
approval of the supervisory board.
18.2. If there is more than one executive board member, the supervisory board
may designate one of the executive board members as chairman of the
executive board.
18.3. Decisions of the executive board on the following subjects shall require the
approval of the supervisory board:
a.
the issue and acquisition of shares in and debentures chargeable to
the company or debentures chargeable to a limited or general
partnership of which the company is a fully liable partner;
b.
cooperation with the issuance of shares and depositary receipts for
shares;
c.
requesting admission of the securities referred to under a. and b.
above for trade on a regulated market or a multilateral trade facility
as referred to in Section 1:1 of the Act on Financial Supervision (Wft)
or a system similar with a regulated market or multilateral trade
facility from a state which is no member state or requesting an
abrogation of such admission;
d.
entering into or terminating long-term cooperation of the company or
a dependent company with another legal entity or company, or as a
fully liable partner in a limited or general partnership, if such
cooperation or termination is of material significance to the company;
acquiring a participating interest with a value in the amount of at least
e.
twenty-five million euro (€ 25,000,000) or one/fourth of the amount
of the issued capital plus the reserves according to the balance sheet
with explanatory notes of the company if such is less than the amount
of twenty-five million euro (€ 25,000,000), by itself or a dependent
company in the capital of another company, as well as any material
increase or reduction of such an interest, which shall in any event be
the case if the increase or reduction involves an amount of twentyfive million euro (€ 25,000,000) or more;
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f.

investments which require an amount at least equal to an amount of
twenty-five million euro (€ 25,000,000) or one/fourth of the issued
capital plus the reserves of the company according to its balance
sheet with explanatory notes, if such is less than an amount of
twenty-five million euro (€ 25,000,000);
expansion of the activities of the company with a new line of
g.
business and closing down or divesting a unit of the group or a
considerable part thereof, if such a decision involves an amount of
twenty-five million euro (€ 25,000,000) or more;
h.
a proposal to amend the articles of association;
i.
a proposal to dissolve the company;
filing for insolvency and application for a moratorium;
j.
k.
termination of the employment of a considerable number of
employees of the company or of a dependent company
simultaneously or within a short time frame;
1.
a material change in the working conditions of a considerable number
of employees of the company or of a dependent company;
m.
a proposal to reduce the issued capital;
n.
a proposal for a legal merger or legal demerger within the meaning of
Title 7, Book 2 of the Dutch Civil Code.
18.4. In addition, the decisions of the executive board on the following subjects
shall require the prior approval of the supervisory board:
a.
the adoption of the annual business plan of the group, including, inter
alia, the proposed investments and divestments and financing of the
group, as well as any revision thereof;
b.
taking investment and divestment decisions not included in the
business plan referred to at a., if such a decision involves an amount
of twelve million five hundred thousand euro (€ 12,500,000) or more,
provided that if such amount and to the extent such amount lies
between fifty million euro (€ 50,000,000) and one hundred million
euro (€ 100,000,000) the supervisory board will consult with the
shareholders committee as referred to in Article 27 before adopting a
resolution hereon;
c.
taking, increasing as well as reducing a participating interest not
included in the business plan referred to at a., in so far as it does not
fall within the criteria adopted by the supervisory board;
d.
borrowing monies and/or taking out bank credit and lending monies
and entering into surety agreements or otherwise guaranteeing the
obligations of third parties not included in the business plan referred
to at a., and in so far as they do not fall within the criteria adopted by
the supervisory board;
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taking over or alienating a company or unit thereof not included in
the business plan referred to at a., in so far as it does not fall within
the criteria adopted by the supervisory board;
f.
adopting and amending a power of attorney scheme for the company;
acceptance by the company of the management of an enterprise or
g.
company that does not belong to the group;
h.
entering into agreements in so far as they do not fall within the
criteria adopted by the supervisory board;
i.
a considerable internal reorganisation.
18.5. The decisions of the executive board as mentioned in paragraph 4, at b., c.,
d., e., h. and i. in respect of a group company of the company shall also be
subject to the approval of the supervisory board.
18.6. Subject to the approval of the general meeting shall be the decisions of the
executive board regarding any important change of the identity or character
of the company, which shall in any event include:
a.
the strategy of the company and its group companies aimed at
achieving the object of Article 2 as well as any change thereto;
b.
transfer of the business or virtually the entire business to a third
party;
c.
entering into or severing long-lasting cooperation of the company or
a subsidiary with another legal entity or company, or as a fully liable
partner in a limited or general partnership, if this cooperation or
severance is of material significance to the company;
d.
acquiring or divesting a participating interest in a company's capital
amounting to at least one-third of the amount of the assets according
to the balance sheet with explanatory notes, or, if the company draws
up a consolidated balance sheet, according to the consolidated
balance sheet with explanatory notes in accordance with the most
recently adopted annual accounts of the company, by the company or
a subsidiary or, if less, with a value of one hundred million euro
(€ 100,000,000) or more;
e.
investments by the company or a subsidiary that require an amount of
one hundred million euro (€ 100,000,000) or more;
f.
expansion of the activities of the company or a subsidiary with a new
line of business and closing down or divesting a unit of the group or a
considerable part thereof, if such a decision involves one hundred
million euro (€ 100,000,000) or more;
filing for insolvency and application for a moratorium.
g.
18.7. The decisions referred to in the previous paragraph at d., if they do not
involve a value of at least one/third of the amount of the assets described
therein, e. and f. shall only be subject to the approval of the general meeting
e.
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if the shareholders committee referred to in Article 27 has determined that
the decision does not fit in with the strategy approved by the general meeting
on the basis of the previous paragraph at a.
18.8. Where above in this article a decision is subjected to the approval of the
supervisory board or the general meeting, as the case maybe, the exercise of
any voting right in subsidiaries shall be on par with the same, in the sense
that a decision of the executive board to approve a decision of a subsidiary
shall be subject to the approval of the supervisory board or the general
meeting, as the case may be, where a decision is concerned that would have
been subject to such approval if it had not been a decision of the subsidiary
but of the executive board of the company itself.
18.9. The lack of approval of the supervisory board or the general meeting, as the
case maybe, as referred to in this article, cannot be invoked by or against
third parties, save in the event of any lack of approval of a proposal to effect
a legal merger or legal demerger in the sense of Title 7, Book 2 of the Dutch
Civil Code.
18.10. Resolutions of the executive board may also be adopted without holding
meeting provided they are adopted by means of any message transmitted by
current means of (electronic) communication and by an unanimous vote of
all members of the Executive board.
Representation.
Article 19.
19.1. The executive board, and every executive board member individually, is
authorised to represent the company.
19.2. If an executive board member has a direct or indirect personal conflict of
interest with the company, he shall not participate in the deliberations and
decision-making process of the executive board in this regard. If, as a result
of this, no resolutions of the executive board can be passed, the resolution
shall be passed by the supervisory board. If no supervisory board has been
established, the resolution shall be passed by the general meeting.
Supervisory board.
Article 20.
20.1. The company shall have a supervisory board, consisting of no less than three
(3) and no more than seven (7) members.
If the number of supervisory board members is less than three (3), the
supervisory board shall remain fully authorised.
20.2. In the event of a vacancy, the supervisory board shall take measures as soon
as practicable to supplement its number. If the number of supervisory board
members is less than three (3), the supervisory board shall immediately take
measures to supplement its number.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

The majority of the members of the supervisory board cannot have any direct
or indirect ties with (i) a producer, supplier or a trader as referred to in the
Electricity Act 1998 (as amended from time to time) and (ii) a legal entity
which performs the production, purchase or distribution of gas as referred to
in the Gas Act (as amended from time to time).
No person can be a supervisory board member who is:
a.
a person employed by the company;
b.
a person employed by a dependent company;
c.
aboard member or person employed by an employee organisation
that is regularly involved in the determination of the employment
conditions of the persons referred to at a. and b..
The supervisory board shall adopt a profile for its size and composition,
taking into account the nature of the business, its activities and the desired
expertise and background of the supervisory board members. The profile will
explicitly describe the aspects relevant to the company on diversity in the
supervisory board's constitution and set forth the concrete objective on
diversity applied by the supervisory board. The supervisory board shall
discuss the profile for the first time at the time of adoption and subsequently,
whenever it is amended, initially with the shareholders committee as referred
to in Article 27 and subsequently in the general meeting and with the works
council.
Without prejudice to the provisions in paragraph 12, the supervisory board
members shall be appointed by the general meeting on the nomination of the
supervisory board. The supervisory board shall announce the nomination
simultaneously to the general meeting and to the works council. Reasons for
the nomination shall be stated.
The general meeting and the works council may recommend persons to the
supervisory board for nomination as a supervisory board member.
For this purpose, the supervisory board shall notify them in good time as to
when, why and in accordance with which profile a vacancy in its number has
to be filled. If the reinforced right of recommendation referred to in
paragraph 9 is applicable to the vacancy, the supervisory board shall also
notify them accordingly. The supervisory board may set a reasonable term
for making a recommendation.
With a recommendation or nomination for appointment of a candidate, his
age, his profession and his past or present positions, in so far as relevant in
connection with the performance of the duty of supervisory board member
shall be mentioned. It will also be mentioned with which legal entities he is
already associated as a supervisory board member; if these include legal
entities belonging to one and the same group, the indication of such group
may suffice. Reasons shall be given for the recommendation and the
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20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

nomination for appointment or reappointment. In the event of reappointment,
the manner in which the candidate performed his duties as a supervisory
board member will be taken into account.
It applies to one-third of the number of the supervisory board members that
the supervisory board will place a person on the nomination list who has
been recommended by the works council, unless the supervisory board
objects to the recommendation based on the expectation that the
recommended person will be unsuitable for the performance of the duty of a
supervisory board member or that the supervisory board will not be properly
composed if the appointment is made as recommended.
If the supervisory board objects to a recommendation, it shall inform the
works council of the objection and state the reasons. The supervisory board
shall immediately start consultations with the works council with a view to
achieving agreement about the nomination. If the supervisory board
establishes that no agreement can be reached, a representative of the
supervisory board designated for this purpose will request the Enterprise
Section of the Amsterdam Court of Appeal to declare the objection to be
well-founded. The request will not be filed until four weeks have lapsed after
commencement of the consultations with the works council. The supervisory
board shall place the recommended person on the nomination list if the
Enterprise Section declares the objection to be unfounded. If the Enterprise
Section declares the objection well-founded, the works council can make a
new recommendation in accordance with the provisions of paragraph 9.
The Enterprise Section shall have the works council called. No legal action is
available against the decision of the Enterprise Section. The Enterprise
Section cannot order either party to pay the costs of the proceedings.
The general meeting may reject a nomination by an absolute majority of the
votes cast representing at least one-third of the issued capital. If at least onethird of the issued capital was not represented at the meeting, a new meeting
may be convened, at which the nomination can be rejected by an absolute
majority of the votes cast. In that case, the supervisory board shall draw up a
new nomination. Paragraphs 7 to 11, inclusive, shall apply. If the general
meeting does not appoint the nominated person and does not resolve to reject
the nomination, the supervisory board shall appoint the nominated person.
The general meeting may transfer the power vested in it pursuant to
paragraph 7, for a term to be determined by it of at most two consecutive
years each time, to the shareholders committee as referred to in Article 27. In
that event the supervisory board shall give the committee the notification as
referred to in paragraph 7. The general meeting may cancel the transfer at
any time.
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20.14. Where in the articles of association reference is made to a works council, this
shall be deemed to mean the works council of the company, or of the
enterprise of a dependent company. If there is more than one works council,
these councils shall be equally empowered. In the event of a nomination as
referred to in paragraph 9, the powers under this paragraph shall be exercised
jointly by such works councils. If a central works council has been set up for
the enterprise or enterprises concerned, the powers of the works council
pursuant to this article shall accrue to the central works council.
Decision-making in the general meeting of shareholders.
Article 21.
21.1. Both the making of a recommendation as referred to in paragraph 7 of
Article 20 and the appointment as referred to in paragraph 6 of that article
may be submitted for treatment in one and the same meeting of shareholders,
provided with due observance of the provisions in the following paragraphs
of this article.
21.2. The agenda for the meeting shall include at least the following items:
a.
announcement of the time at which the vacancy will occur or has
occurred and its cause;
b.
opportunity for the general meeting to make a recommendation; and
c.
on the condition precedent that no other person is recommended by
the general meeting: the appointment of the person in accordance
with the nomination of the supervisory board.
21.3. The name of the person that the supervisory board wishes to nominate and
the information referred to in paragraph 8 of Article 20 shall be stated in the
convocation or in the agenda that is available for inspection at the company's
office, in which case reference must be made to the agenda in the
convocation.
Retirement of supervisory board members. Reappointment.
Article 22.
22.1. A supervisory board member shall retire not later than on the day of the first
general meeting held after four years have elapsed since his appointment.
22.2. Without prejudice to the provision in the previous paragraph the supervisory
board shall draw up a retirement schedule. No change in the retirement
schedule may cause an incumbent supervisory board member to retire
against his wishes before the term for which he was appointed has elapsed.
22.3. A supervisory board member who was appointed in the interim shall retire at
the point in time at which the person in whose stead he was appointed, was
to retire pursuant to the schedule referred to in paragraph 2.
22.4. A supervisory board member maybe reappointed no more than twice.
Dismissal and suspension of supervisory board members.
Article 23.
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23.1.

The Enterprise Section of the Amsterdam District Court may, upon being so
requested, dismiss a supervisory board member for neglection of his duties,
for other serious reasons or on account of a material change of circumstances
on the basis of which the company can no longer be reasonably required to
maintain him as supervisory board member. Such request may be filed by the
company, represented in the matter by the supervisory board, as well as by a
representative of the general meeting or of the works council, as referred to
in paragraph 14 of Article 20, designated for that purpose.
The provisions of paragraph 13 of Article 20 shall apply correspondingly.
23.2. A supervisory board member may be suspended by the supervisory board.
The suspension shall lapse ipso jure if the company fails to file a request as
referred to in the previous paragraph within one month after the suspension
takes effect.
23.3. A vote of no confidence in the supervisory board may be adopted by the
general meeting with an absolute majority of the votes cast, representing at
least one third of the issued capital. The resolution shall state the reasons.
The resolution cannot be adopted in respect of supervisory board members
appointed by the Enterprise Section in accordance with paragraph 5.
23.4. A resolution as referred to in paragraph 3 shall not be adopted until the
executive board has notified the works council of the proposal for the
resolution and the grounds for the same. The notification shall be made at
least thirty days prior to the general meeting in which the proposal is treated.
If the works council determines a position on the proposal, the executive
board shall inform the supervisory board and the general meeting of such
position. The works council may explain its position in the general meeting.
23.5. The resolution as referred to in paragraph 3 shall result in the immediate
dismissal of the members of the supervisory board. The executive board shall
then immediately request the Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of
Appeal to appoint one or more supervisory board members temporarily. The
Enterprise Chamber shall provide for the effects of the appointment.
23.6. The supervisory board shall promote that a new supervisory board be
composed with due observance of Article 20 within a term set by the
Enterprise Section.
Remuneration.
Article 24.
The general meeting shall determine the remuneration for every member of the
supervisory board. The remuneration of the secretary of the supervisory board, if he
is not a member of the supervisory board, shall be determined by the supervisory
board. It may also be set at nil. The members of the supervisory board and the
secretary mentioned in the previous sentence shall furthermore be entitled to
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compensation of the travel and accommodation expenses incurred by them in the
performance of their duties.
Duties and powers.
Article 25.
25.1. It shall be the duty of the supervisory board to supervise the policy of the
executive board and the general course of affairs in the company and the
enterprise connected with it, and it is furthermore charged with the duties
expressly assigned to them in these articles of association and the law. It
shall advise the executive board. In performing their duties, the supervisory
board members shall be guided by the interests of the company and the
enterprise connected with it.
25.2. The supervisory board has the powers as referred to in Section 2:164
paragraph 1 of the Dutch Civil Code with regard to the dependent company
being grid manager in the meaning of the Electricity Act 1998 (as amended
from time to time) and/or the Gas Act (as amended from time to time).
25.3. The executive board shall supply the supervisory board in good time with the
information required for the performance of its duties.
25.3. At least once a year, the executive board shall inform the supervisory board
in writing of the outlines of the strategic policy, the general and financial
risks, and the checks and controls system of the company.
25.4 The supervisory board shall have an audit committee and a remuneration and
selection committee. The supervisory board may also set up other
committees.
Procedure and decision-making.
Article 26.
26.1. The supervisory board shall appoint a chairman from its number, and a vicechairman who shall substitute for the chairman in the Tatter's absence. It shall
appoint a secretary, whether or not from its number, and make arrangements
for his substitution.
26.2. In the absence of the chairman and the vice-chairman at a meeting, the
meeting shall itself designate a chairman.
26.3. The supervisory board shall meet at least four times a year and furthermore
whenever the chairman, or three or more supervisory board members, or a
member of the executive board deem it necessary.
26.4. The meetings shall be convened in writing by or on behalf of the chairman,
stating the items to be treated, and shall be held in the place to be stated in
the convocation. If the request from three or more members or of a member
of the executive board to convene a meeting has not resulted in such meeting
being held within fourteen days, those who filed the request may convene the
meeting in writing.
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26.5.

26.6.

26.7.
26.8.
26.9.
26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

The secretary shall keep minutes of the proceedings at the meeting of the
supervisory board.
The minutes shall be adopted at the same meeting or at a following meeting
of the supervisory board and shall be signed by the chairman and the
secretary in evidence thereof.
In order to be valid, supervisory board resolutions must be adopted in a
meeting in which the majority of the supervisory board members is present
or represented, and by an absolute majority of the votes validly cast.
Blank and invalid votes are regarded as not having been cast.
A supervisory board member maybe represented by a fellow member of the
supervisory board by written proxy.
Written proxy shall be construed to include any proxy transmitted by
common means of communication and received in writing.
Each supervisory board member shall cast one vote.
Votes on issues shall be held orally. Voting by acclamation shall be possible
if none of the supervisory board members present objects against it.
In the event of a tied vote on issues, the motion shall be deemed to be denied.
Unless the supervisory board resolves otherwise, in case in an election of
persons no person obtains an absolute majority, a new vote shall be held
between the two persons who obtained the largest number of votes. If several
persons obtain an equal number of votes and would qualify for a new vote,
lots shall decide who qualifies for a new vote. If the votes are tied in the new
vote, the chairman shall decide.
If the required number of supervisory board members is not present or
represented in a meeting of the supervisory board, a new meeting shall be
convened, to be held after the elapse of at least one week and at most one
month, in which regardless of the number of supervisory board members
present resolutions may be adopted on the items mentioned in the
convocation for the previous meeting.
The supervisory board may also adopt resolutions without meeting, provided
that this be done either in writing or by means of one of the common
(electronic) means of communication or by telephone, the proposal
concerned has been submitted to all supervisory board members and none of
them objects to this manner of decision-making.
The secretary shall draw up a report regarding a resolution thus adopted and
shall attach the replies received to the report, which shall be signed by the
chairman and the secretary.Ithe event of written decision-making, the
secretary shall add the replies received to such report.
Unless the supervisory board decides otherwise, the meetings shall be
attended by the executive board.
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26.14. The supervisory board may adopt regulations that may set forth rules
concerning, inter alia, the supervisory board's decision-making.
26.15. A statement signed by a supervisory board member that the supervisory
board has adopted a specific resolution shall count as proof of such
resolution vis-a-vis third parties.
Shareholders Committee
Article 27.
27.1. The company has a shareholders committee consisting of at least seven (7)
and at most ten (10) members.
27.2 If the number of members falls below the minimum number mentioned in the
preceding paragraph, the shareholders committee shall notify the executive
board and the supervisory board accordingly. The executive board or the
supervisory board shall as soon as possible convene a general meeting in
which the issue to be dealt with is the appointment of one or more members
of the shareholders committee.
27.3. The shareholders committee shall designate from its number a chairman, a
vice-chairman and, whether or not from its number, a secretary and possibly
a deputy-secretary.
27.4. The members of the shareholders committee must be chairman or a member
of the Board of a Provincial Executive or of a Municipal Executive of a
shareholder.
27.5. A member of the shareholders committee shall be appointed by the general
meeting for the term, or remaining term, of the period for which he has been
appointed in the bodies mentioned in paragraph 4. In case of interim
retirement of a member of the committee, the successor shall likewise be
appointed for the term, or remaining term, as referred to in the previous
sentence, for which he has been appointed as chairman or member of a body
as referred to in the previous sentence.
27.6. If the membership of a member of the shareholders committee ends and no
successor has yet been appointed by the general meeting, the shareholders
committee may temporarily designate from its number an acting member
until such time as the vacancy has been filled.
27.7. Any member of the shareholders committee may have himself replaced by
another board member from his Board of the Provincial Executive or
Municipal Executive.
27.8. The shareholders committee may draw up anon-binding nomination for the
appointment of a member of the shareholders committee.
27.9. The information in respect of a candidate prescribed by the regulations
referred to in paragraph 14 shall be added to the agenda of the general
meeting in which the appointment of members of the shareholders committee
is to be treated.
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27.10. A member of the shareholders committee shall retire ipso jure effective from
the point in time that
a.
he no longer satisfies the quality requirement described in paragraph
4; or
b.
the term for which he has been appointed, has elapsed; or
c.
he is appointed as supervisory board member of the company.
27.11. Members of the shareholders committee maybe relieved from their position
at any time by the general meeting.
27.12. The membership furthermore ends by cancellation of the member directed at
the chairman or, if it concerns the chairman, the vice-chairman.
27.13. The shareholders committee has the duties addressed to it in Articles 18
paragraph 7 and 20 paragraph 13. In addition, the shareholders committee
provides the recommendations of the supervisory board on the remuneration
policy with advice to the cause of the general meeting. In case required in
accordance with Article 18 paragraph 4 subparagraph b, the shareholders
committee will consult the supervisory board. In addition, the shareholders
committee will perform the tasks as described in the agreement between the
executive board and the supervisory board as it reads from time to time and
has been approved by the general meeting. In case the shareholders
committee considers such necessary because of carefully taking decisions,
the shareholders committee is authorised to consult the general meeting at all
times. At first request of the shareholders committee, the executive board
shall convoke a general meeting in respect of the subjects indicated by the
shareholders committee as soon as possible.
27.14. Further rules regarding the meetings of and decision-making in the
shareholders committee and the membership of the committee, the
appointment and the dismissal of the members of the committee, a conflict of
interest of a member of the shareholders committee, the information
provided by the executive board to the shareholders committee with a view
to the performance by the shareholders committee of its duty, confidentiality
of the information as well as regarding the manner in which the committee
consults with the executive board and reports on its consultations to the
shareholders shall be given in regulations to be adopted by the general
meeting. The members of the committee shall be bound by such regulations.
27.15. When so requested, the executive board and the supervisory board shall
provide the shareholders committee in good time with all information and
data which it reasonably requires for the performance of its duty.
27.16. Regarding the performance of its duty as described in paragraph 13 the
shareholders committee shall not adopt any resolution until the matter in
question has been discussed at least once in a meeting of the shareholders
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committee by the shareholders committee with both the executive board and
the supervisory board or their representatives.
27.17. The members of the shareholders committee shall receive no remuneration
from the company for their work.
General Meetings.
Article 28.
28.1. The annual general meeting shall be held within six months after the close of
the financial year.
28.2. The agenda for the meeting referred to in the previous paragraph shall
include at least the following items:
a.
the treatment of the written annual report of the executive board;
b.
discharge from liability of the executive board and the supervisory
board;
c.
the adoption of the annual accounts and —with due observance of
Article 37 —the determination of the profit appropriation;
d.
the strategy of the company and its group companies aimed at
achieving the object of Article 2;
e.
the notification of proposed appointments of executive board
members, if any;
f.
the appointment of supervisory board members, if any;
g.
any other proposals by the supervisory board, the executive board or
shareholders jointly representing one/hundredth part of the issued
capital, submitted and announced with due observance of Article 29.
The items referred to above at a., b. and c. need not be included on that
agenda if the term for drawing up the annual accounts and presenting the
annual report has been extended or a proposal to do so has been put on that
agenda.
28.3. An issue, the treatment of which has been requested in writing by one or
more holders of shares that are entitled to do so pursuant to the previous
paragraph, shall be included on the agenda notices if the company has
received the request no later than on the thirtieth day prior to that of the
meeting and provided this is not opposed by a serious interest of the
company.
28.4. A general meeting shall be held as often as the executive board, the
supervisory board, or shareholders jointly representing at least one-tenth part
of the issued capital so request of the executive board, stating the issues to be
treated.
Place. Convocation.
Article 29.
29.1. The general meetings shall be held in the municipality in which the company
has its registered seat. General meetings may furthermore be held in
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Arnhem, Amsterdam, Utrecht, The Hague, Eindhoven, Groningen, Den
Bosch, Maastricht, Zwolle, Renkum, Ede and Haarlemmermeer (Schiphol
Airport).
At a general meeting held elsewhere, valid resolutions maybe passed only if
the entire issued capital is represented.
29.2. Shareholders shall be convened to attend the general meeting by the
executive board or the supervisory board, without prejudice to the provision
in the fifth paragraph. If, in the event referred to in the second sentence of
Article 28 paragraph 4, neither an executive board member nor a supervisory
board member convenes the general meeting, such that it can be held within
four weeks after the date of receipt of the request, each of the requesting
persons shall be authorised to convene the meeting himself, with due
observance of the relevant provisions in these articles of association.
29.3. The convocation shall always specify the items to be treated or shall state
that the shareholders may take note of such issues at the company's office or
at such place as the convocation shall state.
29.4. The convocation shall take place no later than on the fifteenth day prior to
the day of the meeting.
If such period was shorter or if no convocation took place, then no lawful
resolutions can be passed, unless the resolution is passed unanimously at a
meeting at which the entire issued capital is represented.
The provisions in the previous sentence apply correspondingly to any issues
not announced in the convening letter or in an additional convening letter
with due observance of the period set for convocation.
29.5. Unless it concerns the annual general meeting as referred to in Article 28
paragraph 1, shareholders may also be convened to attend the general
meeting by shareholders jointly representing at least one-tenth part of the
issued capital, such with due observance of the provisions in paragraphs 3
and 4.
Article 30.
30.1. The general meeting is chaired by the chairman of the supervisory board
who, however, even if he himself is present at the meeting, may charge
another person to lead the meeting in his stead. In the absence of the
chairman of the supervisory board, the general meeting shall be chaired by
the vice-chairman of the supervisory board.
In the absence of both the chairman and the vice-chairman, the supervisory
board members present shall designate a chairman from their number.
In the absence of ail supervisory board members, the meeting itself shall
appoint its chairman. The secretary of the supervisory board shall act as
secretary of the meeting; in his absence the chairman shall designate the
secretary.
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30.2. Minutes of the meeting shall be taken, unless a notarial record is made of the
meeting. Minutes shall be adopted and in evidence thereof be signed by the
chairman and the secretary of the relevant meeting and a person to be
designated by the meeting from those present.
30.3. The supervisory board, the chairman of the meeting or the person who has
convened the meeting may instruct a notarial record minutes to be drawn up.
The notarial record shall be co-signed by the chairman.
Article 31.
31.1. In the general meeting, each share confers the right to cast one vote.
Blank votes and invalid votes are deemed not to have been cast.
31.2. Resolutions shall be passed by an absolute majority of the votes cast, unless
the law or the articles of association expressly prescribe a larger majority.
31.3. Resolutions to effect:
1.
a legal merger;
2.
a legal demerger; and/or
3.
conversion of the legal form of the company,
may only be adopted by a majority of at least two/thirds of the votes cast.
31.4. The chairman determines the method of voting, provided that, if one of the
persons present who is entitled to vote so desires, votes on appointment,
suspension and dismissal of persons will be effected by sealed, unsigned
ballots.
31.5. In the event the votes are tied regarding an appointment of persons, no
resolution is adopted.
31.6. In the event the votes are tied on any other issue, the motion shall be denied.
31.7. Shareholders may have themselves represented at a meeting by a proxy
authorised in writing. The expression: "in writing" shall include any message
transmitted by means of electronic communication.
31.8. The executive board members and the supervisory board members are
authorised to attend the general meetings and as such have an advisory vote
in the general meetings.
31.9. The general meetings shall be public. In consultation with the shareholders
committee the chairman of the supervisory board may determine that a
serious interest of the company opposes the treatment of any agenda item in
public.
31.10. The executive board and the supervisory board shall provide the general
meeting all information requested, unless a serious interest of the company
opposes this.
31.11. The executive board may decide for shareholders to through electronic
means of communications participate in the general meeting, address the
meeting and cast votes at such meeting. The executive board may set
conditions for the use of electronic means of communication.
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Article 32.
32.1. With the prior knowledge of the executive Board and the supervisory board,
shareholder resolutions may be adopted without a meeting.
Such a resolution shall be valid only if all persons with voting rights have
voted in favour of the relevant motion by means of one of the common
means of communication.
32.2. The secretary shall draw up a report regarding a resolution adopted as
referred to in paragraph 1 and shall attach the replies received to the report,
which shall be signed by the chairman of the subsequent general meeting and
the secretary. Additionally, the documents evidencing the adoption of such a
resolution shall be kept with the register of minutes of the general meeting.
Financial year. Annual accounts.
Article 33.
33.1. The financial year coincides with the calendar year.
33.2. Annually, not later than five months after the end of each financial year, save
in the event of extension of such period by reason of special circumstances
by the general meeting by not more than six months, the executive board
shall prepare annual accounts. Within this period, the executive board shall
also draw up the annual report, as referred to in Section 2:391 of the Dutch
Civil Code. The executive board shall submit the annual accounts to the
supervisory board immediately after it has been drawn up. The executive
board shall send the annual accounts to the works council.
33.3. The annual accounts shall be accompanied by the auditor's report as referred
to in Article 34, by the annual report and by the other information referred to
in Section 2:392, subsection 1 of the Dutch Civil Code.
33.4. The general meeting shall adopt the annual accounts.
The annual accounts cannot be adopted if the general meeting has been
unable to take cognisance of the auditor's report referred to in paragraph 3 of
this article.
The annual accounts shall be signed by all the executive board members and
supervisory board members; if the signature of one or more of them is
lacking, this will be stated and the reason given.
33.5. The company shall procure that the drawn-up annual accounts, the annual
report and the other information referred to in paragraph 3 shall be present at
the company's office from the day of convocation of the general meeting
until the general meeting at which they are to be treated.
The shareholders may inspect those documents there and obtain a copy free
of charge.
Auditor.
Article 34.
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The company shall instruct an auditor, as referred to in Section 2:393 of the Dutch
Civil Code to audit the annual accounts drawn up by the executive board in
accordance with the provisions in subsection 3 of that Section.
The general meeting is authorised to issue the instruction. If it fails to do so, the
supervisory board shall be authorised or, if no supervisory board members are
temporarily in office or if it fails to do so, the executive board.
The general meeting and the body that granted the assignment may withdraw the
assignment at all times; in addition, the assignment granted by the executive board
maybe withdrawn by the supervisory board.
The auditor shall report to the supervisory board and the executive board with regard
to his audit and present the result of his audit in a report.
Publication.
Article 35.
35.1. The company shall be obliged to publish the annual accounts within eight
days following the adoption thereof. The publication shall be effected by
filing a copy, made up entirely in the Dutch language, at the office of the
trade register of the Dutch Chamber of Commerce. The date of the adoption
must be stated on the copy.
35.2. If the annual accounts are not adopted within seven months of the end of the
financial year in accordance with the legal requirements, then the executive
board shall without delay publish the drawn-up annual accounts in the
manner prescribed in paragraph 1; it shall be noted on the annual accounts
that they have not yet been adopted.
35.3. In the event that the general meeting has extended the period for the
preparation of the annual accounts in accordance with Article 33, paragraph
2, then the preceding paragraph shall apply with effect two months from the
end of such period.
35.4. Simultaneously with and in the same manner as the annual accounts, a copy
of the annual report and of the other information as referred to in Section
2:393 of the Dutch Civil Code, made up in the Dutch language, shall be
published.
The foregoing shall not apply, save for the information referred to in Section
392, subsection 1 at a., c., f. and g., if such documents are kept at the office
of the company for inspection by any person and upon request full or partial
copies thereof are provided at a price not exceeding the cost; the company
shall file a report to that effect to be filed in the trade register.
Prot and loss.
Article 36.
36.1. In accordance with the provisions of this article, profit shall be distributed
after adoption of the annual accounts evidencing that such distribution is
permissible.
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The profit shall be at the free disposal of the general meeting, in so far as it is
not reserved by the general meeting or must be distributed pursuant to profit
entitlements granted by the company. For the purposes of determining if and
if so, what amounts must be reserved, the supervisory board shall indicate
the level of the amount that may not be distributed in accordance with the
law and/or contractual obligations. Each share shall be equally entitled to the
profit.
36.3. The company may make distributions to the shareholders and other persons
entitled to distributable profits only to the extent that its shareholders' equity
exceeds the amount of the paid-up and called-up capital plus the reserves that
must be maintained pursuant to the law.
36.4. A deficit may only be offset from the statutory reserves insofar as the law
allows.
36.5. If the company makes a loss in any financial year, this shall first be offset
from the general reserves.

36.2.

Article 37.
37.1. Dividends shall be payable four weeks after having been determined, unless
the executive board sets a shorter period.
37.2. Dividends of which no receipt has been taken within five years after the
commencement of the second day on which they became payable, revert to
the company.
37.3. With due observance of the provision in paragraph 3 of this article, the
general meeting may resolve to fully or partially cancel and distribute a
reserve.
37.4. The general meeting may resolve that dividends or distributions will be paid
out in full or in part in a form other than in cash.
Amendment of the articles of association. Dissolution.
Article 38.
38.1. A resolution of the general meeting to amend the articles of association or
the resolution to dissolve the company may only be adopted with a majority
of at least two/thirds of the votes cast.
A resolution to amend the articles of association other than following a
proposal to that effect by the executive board and the supervisory board can
only be validly adopted by the general meeting after having obtained advice
thereon with the executive board and the supervisory board.
38.2. Simultaneously with the convocation of a general meeting in which a motion
to amend these articles of association will be treated, a copy of the motion in
which the proposed amendment is included verbatim shall be deposited at
the company's office for inspection by shareholders from the day of the
convocation until the end of the meeting. Shareholders may obtain copies of
such motion free of charge.
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Liquidation.
Article 39.
39.1. If the company is dissolved pursuant to a resolution of the general meeting,
the liquidation shall be performed by the executive board, under the
supervision of the supervisory board, if and insofar as the general meeting
does not provide otherwise.
39.2. The general meeting shall determine the remuneration of the liquidators and
of those charged with supervision of the liquidation.
39.3. The liquidation shall be performed with due observance of the statutory
provisions. To the extent possible, these articles of association shall remain
in full force during the liquidation.
39.4. The balance remaining of the company's assets after payment of all debts
shall be distributed to the shareholders in proportion to the nominal value of
their shareholdings.
39.5. After the legal entity has ceased to exist, the books and records of the
company shall remain in the custody of the party designated for that purpose
by the liquidators for seven years.
Transitional Provisions.
Profit.
Article 40.
40.1 As per the day after the day on which the general meeting will have adopted
the annual accounts for the financial year two thousand thirteen (and thereby
determined which part of the possibly available profit is reserved), Articles
36 paragraph 6 and Article 38 paragraph 3, as well as this Article, shall lapse
and cease to exist and Article 36, paragraph 2, first sentence shall be replaced
by the following sentence: "The profit shall be at the free disposal of the
general meeting, in so far as it is not reserved by the general meeting or must
be distributed pursuant to profit entitlements granted by the company."
40.2 The executive board shall notify the trade register hereof without delay.
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