VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN
TOMTOM N.V.
Terugbetaling van kapitaal en aandelenconsolidatie
Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde statutenwijzigingen van TomTom N.V. (de ''Vennootschap''). De wijzigingen houden verband met een
terugbetaling van kapitaal en een aandelenconsolidatie, in relatie tot de verkoop van de TomTom Telematics-activiteiten en de verdeling van het overgrote deel
van de verkoopopbrengsten. Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in de aandeelhouderscirculaire (de "Aandeelhouderscirculaire"), in de
oproeping en agenda en in de toelichting op de agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de ''Toelichting''), die op
18 maart 2019 zal plaatsvinden. De Aandeelhouderscirculaire, de oproeping en agenda en de Toelichting maken onderdeel uit van dit drieluik. Deze stukken zijn
verkrijgbaar op het kantoor van de Vennootschap en via de website van de Vennootschap (www.tomtom.com).
Het voorstel om de statuten van de Vennootschap te wijzigen kan als volgt worden samengevat:
1.

De eerste statutenwijziging (''Wijziging I'') verhoogt de nominale waarde van elk gewoon aandeel. De nieuwe nominale waarde volgt uit de consolidatieratio
die de Raad van Bestuur bepaalt op basis van een formule beschreven in de Aandeelhouderscirculaire, binnen de grenzen beschreven in de
Aandeelhouderscirculaire en de Toelichting. De verhoging van de nominale waarde wordt ten laste gebracht van de agioreserve van de Vennootschap.

2.

De tweede statutenwijziging (''Wijziging II'') consolideert een aantal gewone aandelen in een kleiner aantal gewone aandelen volgens de consolidatieratio
die de Raad van Bestuur bepaalt op basis van een formule zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire, binnen de grenzen beschreven in de
Aandeelhouderscirculaire en de Toelichting. Met deze consolidatie zal het aantal geplaatste gewone aandelen worden gecorrigeerd. Wijziging II verhoogt
daarnaast de nominale waarde van elk gewoon aandeel tot een nominale waarde die volgt uit de consolidatieratio die de Raad van Bestuur bepaalt op
basis van een formule beschreven in de Aandeelhouderscirculaire, binnen de grenzen beschreven in de Aandeelhouderscirculaire en de Toelichting (met
dien verstande dat het geplaatste kapitaal ten gevolge van deze verhoging niet zal wijzigen).

3.

De derde statutenwijziging (''Wijziging III'') verlaagt de nominale waarde van elk gewoon aandeel terug tot EUR 0,20. Ongeveer EUR 750 miljoen van het
bedrag dat daarmee beschikbaar komt zal worden terugbetaald aan de houders van gewone aandelen. Daarbij is het bedrag per aandeel afhankelijk van
de consolidatieratio. Het restant zal worden toegevoegd aan de agioreserve van de Vennootschap.
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Dit drieluik is verdeeld in drie kolommen, die de volgende informatie bevatten:
a. In de eerste kolom van dit document zijn de statuten van de Vennootschap opgenomen zoals deze luiden voor het passeren van de notariële akte van
statutenwijziging:
• voor Wijziging I zijn de huidige statutaire bepalingen opgenomen;
• voor Wijziging II zijn de onder Wijziging I voorgestelde statutaire bepalingen opgenomen; en
• voor Wijziging III zijn de onder Wijziging II voorgestelde statutaire bepalingen opgenomen.
b. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen, in blauw (voorgestelde teksttoevoegingen) en in rood (voorgestelde te verwijderen tekst)
aangegeven.
c.

In de derde kolom is een toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Aangezien de drie voorgestelde wijzigingen opvolgend moeten worden
uitgevoerd, vermeldt dit document voor de betreffende artikelen de voorgestelde wijzigingen in de volgorde Wijziging I, Wijziging II en Wijziging III.

De slotverklaringen die zijn opgenomen aan het einde van dit document betreffen geen statutenwijzigingen, maar zij maken wel deel uit van de betreffende akte
van statutenwijziging.
Van dit document is ook een onofficiële Engelse vertaling beschikbaar. De Nederlandse tekst van de statuten van de Vennootsch ap is leidend.
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TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE
WIJZIGING

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

TOELICHTING

I. Voorgestelde wijzigingen onder Wijziging I
I. Voorgestelde wijzigingen van artikel 4
1.

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt éénhonderd tachtig
miljoen euro (EUR 180.000.000,--) en is
verdeeld in zeshonderd miljoen (600.000.000)
gewone aandelen, elk met een nominale
waarde van twintig cent (EUR 0,20) en
driehonderd miljoen (300.000.000) preferente
aandelen, elk met een nominale waarde van
twintig cent (EUR 0,20).

1.

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt éénhonderd tachtig
miljoen[●] euro (EUR 180.000.000,--[●]) en is
verdeeld in zeshonderd miljoen (600.000.000)
gewone aandelen, elk met een nominale
waarde van twintig[●] cent (EUR 0,20[●]) en
driehonderd miljoen (300.000.000) preferente
aandelen, elk met een nominale waarde van
twintig cent (EUR 0,20).

2.

Waar in deze statuten wordt gesproken van
aandelen respectievelijk aandeelhouders,
worden daaronder verstaan de in lid 1
genoemde soorten aandelen respectievelijk
de houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

2.

Waar in deze statuten wordt gesproken van
aandelen respectievelijk aandeelhouders,
worden daaronder verstaan de in lid 1
genoemde soorten aandelen respectievelijk
de houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

3.

De gewone aandelen en de preferente
aandelen luiden op naam. De aandelen zijn
zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van
elkaar onderscheiden kunnen worden.
Van de aandelen op naam worden geen
aandeelbewijzen uitgegeven.

3.

De gewone aandelen en de preferente
aandelen luiden op naam. De aandelen zijn
zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van
elkaar onderscheiden kunnen worden.
Van de aandelen op naam worden geen
aandeelbewijzen uitgegeven.

4.

De vennootschap kan niet meewerken aan
certificering van aandelen in haar kapitaal.

4.

De vennootschap kan niet meewerken aan
certificering van aandelen in haar kapitaal.

Voorgesteld wordt de nominale waarde van de
gewone aandelen te verhogen, met als gevolg dat de
totale nominale waarde van het maatschappelijk
aandelenkapitaal en het geplaatste aandelenkapitaal
zal toenemen. De nieuwe nominale waarde van de
gewone aandelen is afhankelijk van de waarde die
volgt uit de consolidatieratio die wordt bepaald door
de Raad van Bestuur op basis van een formule. Deze
formule en een toelichting daarop zijn opgenomen in
de Aandeelhouderscirculaire.
De nieuwe nominale waarde van de gewone
aandelen zal worden bepaald binnen de bandbreedte
die is opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire en
de Toelichting, te weten EUR 3 tot en met EUR 4.
Het bedrag waarmee de nominale waarde van de
gewone aandelen wordt verhoogd zal ten laste van
de agioreserve van de Vennootschap worden
gebracht.
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TOELICHTING

II. Voorgestelde wijzigingen van Wijziging II
II. Voorgestelde wijzigingen van artikel 4
1.

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]) en
is verdeeld in zeshonderd miljoen
(600.000.000) gewone aandelen, elk met een
nominale waarde van [●] cent (EUR [●]) en
driehonderd miljoen (300.000.000) preferente
aandelen, elk met een nominale waarde van
twintig cent (EUR 0,20).

1.

Waar in deze statuten wordt gesproken van
aandelen respectievelijk aandeelhouders,
worden daaronder verstaan de in lid 1
genoemde soorten aandelen respectievelijk
de houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

2.

3.

De gewone aandelen en de preferente
aandelen luiden op naam. De aandelen zijn
zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van
elkaar onderscheiden kunnen worden.
Van de aandelen op naam worden geen
aandeelbewijzen uitgegeven.

3.

De gewone aandelen en de preferente
aandelen luiden op naam. De aandelen zijn
zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van
elkaar onderscheiden kunnen worden.
Van de aandelen op naam worden geen
aandeelbewijzen uitgegeven.

4.

De vennootschap kan niet meewerken aan
certificering van aandelen in haar kapitaal.

4.

De vennootschap kan niet meewerken aan
certificering van aandelen in haar kapitaal.

2.

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]) en
is verdeeld in zeshonderd miljoen
(600.000.000) gewone aandelen, elk met een
nominale waarde van [●] cent (EUR [●]) en
driehonderd miljoen (300.000.000) preferente
aandelen, elk met een nominale waarde van
twintig cent (EUR 0,20).
Waar in deze statuten wordt gesproken van
aandelen respectievelijk aandeelhouders,
worden daaronder verstaan de in lid 1
genoemde soorten aandelen respectievelijk
de houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

Als gevolg van de consolidatie van gewone aandelen
zal de nominale waarde van een gewoon aandeel en
het maatschappelijke kapitaal toenemen. Het
geplaatste aandelenkapitaal zoals dat luidt nadat
Wijziging I heeft plaatsgevonden blijft ongewijzigd.
De consolidatie en de nieuwe nominale waarde van
de gewone aandelen hangt af van de waarde die
volgt uit de consolidatieratio die door de Raad van
Bestuur wordt vastgesteld op basis van een formule.
Deze formule en een toelichting daarop zijn
opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire.
De nieuwe nominale waarde van de gewone
aandelen zal worden bepaald binnen de bandbreedte
die is opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire en
de Toelichting, te weten EUR 4 tot en met EUR 17.
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TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE
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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

TOELICHTING

II. Voorgestelde opneming van een nieuw artikel 28
AANDELENCONSOLIDATIE EN
ONDERAANDELEN
Artikel 28
28.1
Met ingang van deze statutenwijziging van
[●] tweeduizendnegentien (deel II) zijn de
onmiddellijk voorafgaand daaraan door een
aandeelhouder (of de Vennootschap)
gehouden gewone aandelen met een
nominale waarde van [●] (EUR [●]) elk
samengevoegd tot zoveel gewone
aandelen met een nominale waarde van [●]
euro (EUR [●]) elk, als wordt gevonden
door het totale aantal van de door de
betreffende aandeelhouder onmiddellijk
voorafgaand aan die statutenwijziging
gehouden gewone aandelen van [●] euro
(EUR [●]) elk te vermenigvuldigen met [●]
([●]), waarbij voorts geldt dat de teller van
een breuk van één (1) gewoon aandeel met
een nominale waarde van [●] euro
(EUR [●]), van welke breuk de noemer [●]
([●]) is en welke uitkomst op tienden is
afgerond naar boven, het aantal
onderaandelen met een gerechtigdheid van
[●] ([●]) deel van één (1) gewoon aandeel
1

Als gevolg van de consolidatie van gewone aandelen,
kunnen onderaandelen ontstaan en dit nieuwe artikel
28 specificeert de rechten die verbonden zijn aan
dergelijke onderaandelen. 1
Het aantal onderaandelen waarin een gewoon
aandeel kan worden verdeeld zal worden gevonden
door vermenigvuldiging van de consolidatieratio die
wordt bepaald door de raad van bestuur aan de hand
van een formule.
Deze formule en een toelichting daarop is nader
toegelicht in de Aandeelhouderscirculaire.

Zoals vermeld in de Aandeelhouderscirculaire, geldt voor personen die hun gewone aandelen houden via Euroclear Nederland, dat banken en brokers aandelenposities naar boven of naar
beneden afronden afhankelijk van de specifieke contractuele regeling tussen de bank of broker en de aandeelhouder. Het gevolg hiervan is dat personen die gewone aandelen in Euroclear
Nederland houden, die niet deelbaar zijn overeenkomstig de deler van de consolidatieratio, ofwel cash zullen ontvangen ofwel verplicht een aanvullend bedrag moeten betalen aan de
betreffende bank of tussenpersoon (en geen onderaandelen ontvangen).
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28.2
28.3

28.4

28.5

TOELICHTING

van [●] euro (EUR [●]) aangeeft dat de
desbetreffende aandeelhouder in verband
met vorenbedoelde samenvoeging met
ingang van die statutenwijziging tevens
houdt.
Ieder onderaandeel luidt op naam.
Onverminderd het overigens in dit artikel 28
bepaalde vinden de bepalingen van Titel 4
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over
aandelen en aandeelhouders
overeenkomstige toepassing op
onderaandelen en houders van
onderaandelen, voor zover uit die
bepalingen niet anders blijkt.
De bepalingen van deze statuten over
aandelen respectievelijk houders van
aandelen zijn van overeenkomstige
toepassing op onderaandelen en houders
van onderaandelen, voor zover uit die
bepalingen en de leden 5 tot en met 7 van
dit artikel 28 niet anders blijkt.
Een houder van een of meer
onderaandelen kan tezamen met een of
meer andere houders van een of meer
onderaandelen de aan een gewoon
aandeel verbonden vergader- en
stemrechten uitoefenen voor zover het door
zodanige houders van een of meer
onderaandelen gezamenlijk gehouden
aantal onderaandelen gelijk is aan [●] ([●])
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28.6

28.7

28.8

TOELICHTING

of een veelvoud daarvan. Deze rechten
worden uitgeoefend hetzij door één van
hen, daartoe door de anderen schriftelijk
gevolmachtigd, hetzij door een
gevolmachtigde aan wie daartoe door die
houders van onderaandelen schriftelijke
volmacht is verleend.
Iedere houder van een onderaandeel is
gerechtigd tot [●] ([●]) gedeelte van het
(interim)dividend en enige andere uitkering
waartoe een houder van één (1) gewoon
aandeel is gerechtigd.
Indien de houder van een of meer
onderaandelen een zodanig aantal
onderaandelen verkrijgt dat het totaal door
hem gehouden aantal onderaandelen ten
minste gelijk is aan [●] ([●]), worden telkens
[●] ([●]) door hem gehouden onderaandelen
van rechtswege samengevoegd tot één (1)
gewoon aandeel.
De raad van bestuur kan bij besluit een of
meer door de vennootschap in haar eigen
kapitaal gehouden gewone aandelen in [●]
([●]) onderaandelen opsplitsen.
Onderaandelen die op deze wijze zijn
ontstaan, zullen zolang deze door de
vennootschap worden gehouden niet
overeenkomstig artikel 28.7 worden
geconsolideerd, tenzij de raad van bestuur
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28.9

TOELICHTING

besluit deze overeenkomstig artikel 28.7 te
consolideren.
Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift
(onder vernummering van de eventuele
hierna in deze statuten opgenomen
artikelen en verwijzingen naar die artikelen)
per het moment dat er geen onderaandelen
meer uitstaan.

III. Voorgestelde wijzigingen van Wijziging III
III. Voorgestelde wijzigingen van artikel 4
1.

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]) en
is verdeeld in zeshonderd miljoen
(600.000.000) gewone aandelen, elk met een
nominale waarde van [●] cent (EUR [●]) en
driehonderd miljoen (300.000.000) preferente
aandelen, elk met een nominale waarde van
twintig cent (EUR 0,20).

1.

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]) en
is verdeeld in zeshonderd miljoen[●]
(600.000.000[●]) gewone aandelen, elk met
een nominale waarde van twintig cent (EUR
0,20) en driehonderd miljoen [●] (300.000.000
[●]) preferente aandelen, elk met een
nominale waarde van twintig cent (EUR 0,20).

2.

Waar in deze statuten wordt gesproken van
aandelen respectievelijk aandeelhouders,
worden daaronder verstaan de in lid 1
genoemde soorten aandelen respectievelijk
de houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

2.

Waar in deze statuten wordt gesproken van
aandelen respectievelijk aandeelhouders,
worden daaronder verstaan de in lid 1
genoemde soorten aandelen respectievelijk
de houders daarvan, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

Voorgesteld wordt de nominale waarde van de
gewone aandelen terug te verlagen naar EUR 0,20.
Als gevolg hiervan zou het maatschappelijk kapitaal
kunnen afnemen. Het totaal aantal aandelen dat
onderdeel uitmaakt van het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap zal worden vastgesteld door de
Raad van Bestuur met inachtneming van het
geplaatst kapitaal na consolidatie (Wijziging II) en na
verlaging van de nominale waarde per aandeel
(Wijziging III). Op grond van artikel 2:67 lid 2
Burgerlijk Wetboek moet minimaal een vijfde
gedeelte van het maatschappelijke kapitaal zijn
geplaatst. De verhouding binnen het maatschappelijk
kapitaal tussen de gewone aandelen en de
preferente aandelen zal in ieder geval 2:1 blijven,
zoals in de huidige statuten ook het geval is.
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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De gewone aandelen en de preferente
aandelen luiden op naam. De aandelen zijn
zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van
elkaar onderscheiden kunnen worden.
Van de aandelen op naam worden geen
aandeelbewijzen uitgegeven.

3.

De vennootschap kan niet meewerken aan
certificering van aandelen in haar kapitaal.

4.

De gewone aandelen en de preferente
aandelen luiden op naam. De aandelen zijn
zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van
elkaar onderscheiden kunnen worden.
Van de aandelen op naam worden geen
aandeelbewijzen uitgegeven.
De vennootschap kan niet meewerken aan
certificering van aandelen in haar kapitaal.

TOELICHTING

Het voorstel is om een bedrag per aandeel uit te
keren aan de houders van gewone aandelen. Het uit
te keren bedrag per aandeel zal door de Raad van
Bestuur worden bepaald op basis van een formule
die in de Aandeelhouderscirculaire is opgenomen en
daarin nader is toegelicht. Het totale uit te keren
bedrag is ongeveer EUR 750 miljoen met dien
verstande dat in verband met afrondingsverschillen,
de terugbetaling niet minder dan EUR 747.022.493
zal zijn en niet meer dan EUR 751.531.684. Het
verschil tussen de nominale waarde van de gewone
aandelen vóór de verlaging en de terugbetaling van
kapitaal zal worden toegevoegd aan de agioreserve
van de vennootschap.
Op grond van artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek kan
binnen twee maanden na de aankondiging van het
besluit tot kapitaalvermindering verzet worden
aangetekend. De statutenwijzigingen en de
kapitaalvermindering zullen pas worden
geëffectueerd na (i) verloop van deze termijn en op
voorwaarde dat geen verzet is aangetekend
gedurende deze periode of, in het geval een of meer
schuldeisers verzet hebben aangetekend tegen de
kapitaalvermindering hebben verzet, nadat het verzet
is ingetrokken, afgehandeld of opgeheven door een
bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beschikking van
de bevoegde Nederlandse rechter, en (ii) voltooiing
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TOELICHTING
van de verkoop en levering van de TomTom
Telematics activiteiten

III. Voorgestelde wijzigingen van artikel 28.1 en 28.7
28.1

Met ingang van deze statutenwijziging van 28.1
[●] tweeduizendnegentien (deel II) zijn de
onmiddellijk voorafgaand daaraan door een
aandeelhouder (of de Vennootschap)
gehouden gewone aandelen met een
nominale waarde van [●] (EUR [●]) elk
samengevoegd tot zoveel gewone
aandelen met een nominale waarde van [●]
euro (EUR [●]) elk, als wordt gevonden
door het totale aantal van de door de
betreffende aandeelhouder onmiddellijk
voorafgaand aan die statutenwijziging
gehouden gewone aandelen van [●] euro
(EUR [●]) elk te vermenigvuldigen met [●]
([●]), waarbij voorts geldt dat de teller van
een breuk van één (1) gewoon aandeel met
een nominale waarde van [●] euro
(EUR [●]), van welke breuk de noemer [●]
([●]) is en welke uitkomst op tienden is

Met ingang van deze statutenwijziging van
[●] tweeduizendnegentien (deel II) zijn de
onmiddellijk voorafgaand daaraan door een
aandeelhouder (of de Vennootschap)
gehouden gewone aandelen met een
nominale waarde van destijds [●] (EUR [●])
elk samengevoegd tot zoveel gewone
aandelen met een nominale waarde van
destijds [●] euro (EUR [●]) elk, als
wordtwerd gevonden door het totale aantal
van de door de betreffende aandeelhouder
onmiddellijk voorafgaand aan die
statutenwijziging gehouden gewone
aandelen van destijds [●] euro (EUR [●])
elk te vermenigvuldigen met [●] ([●]),
waarbij voorts geldtgold dat de teller van
een breuk van één (1) gewoon aandeel met
een nominale waarde van destijds [●] euro
(EUR [●]), van welke breuk de noemer [●]

Voorgesteld wordt de nominale waarde van de
gewone aandelen te verlagen tot EUR 0,20, ten
gevolge waarvan de wijzigingen in artikel 28.1 en
28.7 gemaakt zullen worden.

10 / 13

TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE
WIJZIGING

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

afgerond naar boven, het aantal
onderaandelen met een gerechtigdheid van
[●] ([●]) deel van één (1) gewoon aandeel
van [●] euro (EUR [●]) aangeeft dat de
desbetreffende aandeelhouder in verband
met vorenbedoelde samenvoeging met
ingang van die statutenwijziging tevens
houdt.

28.7

Indien de houder van een of meer
28.7
onderaandelen een zodanig aantal
onderaandelen verkrijgt dat het totaal door
hem gehouden aantal onderaandelen ten
minste gelijk is aan [●] ([●]), worden telkens
[●] ([●]) door hem gehouden
onderaandelen van rechtswege
samengevoegd tot één (1) gewoon
aandeel.

TOELICHTING

([●]) iswas en welke uitkomst op tienden is
afgerond naar boven, het aantal
onderaandelen met een gerechtigdheid van
[●] ([●]) deel van één (1) gewoon aandeel
van destijds [●] euro (EUR [●])
aangeeftaangaf dat de desbetreffende
aandeelhouder in verband met
vorenbedoelde samenvoeging met ingang
van die statutenwijziging tevens houdthield.
Met ingang van deze statutenwijziging van
[●] tweeduizendnegentien (deel III),
vertegenwoordigt ieder onderaandeel [●]
([●]) deel van een gewoon aandeel met een
nominale waarde van twintig eurocent
(EUR 0,20).
Indien de houder van een of meer
onderaandelen een zodanig aantal
onderaandelen verkrijgt dat het totaal door
hem gehouden aantal onderaandelen ten
minste gelijk is aan [●] ([●] twintig eurocent
(EUR 0,20), worden telkens [●] ([●]) door
hem gehouden onderaandelen van
rechtswege samengevoegd tot één (1)
gewoon aandeel.

SLOTVERKLARINGEN
I. Wijziging I
Ten slotte verklaart de comparant:
1.
de nominale waarde van ieder geplaatst
gewoon aandeel van twintig eurocent (EUR

In deze slotverklaring wordt de verhoging van de
nominale waarde van de geplaatste gewone
aandelen geëffectueerd.
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2.

3.

0,20), wordt door en met het passeren van
deze akte verhoogd naar [●] (EUR [●]);
het geplaatste en gestorte kapitaal van de
vennootschap bedraagt ten gevolge van het
passeren van deze akte [●] (EUR [●]); en
de verplichting tot nadere storting die
ontstaat als gevolg van de onder 1
genoemde verhoging, wordt voldaan ten
laste van de agioreserve van de
vennootschap.

TOELICHTING

De verhoging van de nominale waarde zal ten laste
van de agioreserve worden gebracht.
Voor verdere details met betrekking tot de verhoging
van de nominale waarde van de gewone aandelen
verwijzen wij naar de Aandeelhouderscirculaire en de
Toelichting.

II. Wijziging II
Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatst
aandelenkapitaal van de Vennootschap [●] (EUR [●])
bedraagt als gevolg van deze statutenwijziging.

In deze slotverklaring wordt de aandelenconsolidatie
van gewone aandelen geëffectueerd.
Voor verdere details over de aandelenconsolidatie
van de gewone aandelen verwijzen wij naar de
Aandeelhouderscirculaire en de Toelichting.

III. Wijziging III
Ten slotte verklaart de comparant:
1.
het nominale bedrag van ieder geplaatst
gewoon aandeel van [●] (EUR [●]), wordt
door en met het passeren van deze akte
verlaagd naar twintig eurocent (EUR 0,20);
2.
het geplaatste en gestorte kapitaal van de
vennootschap bedraagt [●] (EUR [●]) als
gevolg van het passeren van deze akte;
3.
een bedrag van [●] euro (EUR [●]) per
geplaatst gewoon aandeel zoals ontstaan
door de in 1. bedoelde wijziging van de

In deze slotverklaring wordt de verlaging van de
nominale waarde van de geplaatste gewone
aandelen geëffectueerd.
Een gedeelte van de terugbetaling, in totaal een
bedrag van ongeveer EUR 750 miljoen, met dien
verstande dat, in verband met afrondingsverschillen,
de terugbetaling niet minder zal zijn dan
EUR 747.022.493 en niet meer dan
EUR 751.531.684 wordt betaald aan de houders van
gewone aandelen onder de voorwaarden van deze
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4.

5.

nominale waarde van de gewone aandelen,
wordt op een of meer door de Raad van
Bestuur te bepalen tijdstippen terugbetaald
aan die personen die zijn ingeschreven in
een door de Raad van Bestuur
aangewezen (deel)register als houder van
gewone aandelen per [●] om [●] na
verwerking van alle bij- en afschrijvingen ;
het resterende bedrag dat ontstaat als
gevolg van de onder 1. bedoelde verlaging,
wordt aan de agioreserve van de
vennootschap toegevoegd; en
over de onder 3 bedoelde bedragen is in de
periode liggend tussen het passeren van
deze akte en het tijdstip dan wel de
tijdstippen van terugbetaling als bedoeld
onder 3 geen rente verschuldigd door de
vennootschap.

TOELICHTING
verklaring. Het resterende bedrag zal aan de
agioreserve van de vennootschap worden
toegevoegd.
Voor verdere details over de verlaging van de
nominale waarde van de gewone aandelen verwijzen
wij naar de Aandeelhouderscirculaire en de
Toelichting.
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