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1. Agenda item 4(a) – Eerste wijziging: Kapitaalverhoging ten behoeve van 2020 

Huidige bepaling Nieuwe bepaling Toelichting 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal  

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
tweehonderd eenenvijftig miljoen euro (EUR 251.000.000,00). 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
achthonderd één miljoen euro (EUR 801.000.000,00). 

Om de kapitaalverhoging te bewerkstelligen 
wordt de nominale waarde van ieder 
geplaatst gewoon aandeel N verhoogd van 
EUR 0,05 naar EUR 0,16. 4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 

vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) 
aandelen, onderverdeeld in: 

• tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een 
nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;  

• tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een 
nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en 

• vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met 
een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk; 
deze gewone aandelen N zijn onderling met betrekking 
tot alle rechten van gelijke rangorde (Pari Passu). 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 
vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) 
aandelen, onderverdeeld in: 

• tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een 
nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;  

• tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een 
nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en 

• vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met 
een nominale waarde van zestien eurocent 
(EUR 0,16) elk; deze gewone aandelen N zijn onderling 
met betrekking tot alle rechten van gelijke rangorde 
(Pari Passu). 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen 
aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of 
met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die 
ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen 
bestaan. 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen 
aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of 
met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die 
ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen 
bestaan. 

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van 
gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts 
doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de 
regels van de CSD. 

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van 
gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts 
doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de 
regels van de CSD. 

Artikel 39. Besluitvorming in vergadering Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.  

39.1 Elk gewoon aandeel A1 en elk gewoon aandeel N geeft recht op 
het uitbrengen van één (1) stem. 

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van 
éénduizend (1.000) stemmen. 

39.1 Elk gewoon aandeel A1 geeft recht op het uitbrengen van vijf 
(5) stemmen. 

Elk gewoon aandeel N geeft recht op het uitbrengen van 
zestien (16) stemmen. 

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van 
vijfduizend (5.000) stemmen. 

Onder Nederlands recht dient het aantal 
stemmen dat op een aandeel uitgeoefend kan 
worden te corresponderen met de nominale 
waarde van het aandeel, vergeleken met 
andere soorten aandelen met een andere 
nominale waarde. Omdat de nominale 
waarde van de gewone aandelen N wordt 
gewijzigd, wijzigt het stemrecht ook. 
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2. Agenda item 4(a) – Tweede wijziging: Kapitaalvermindering ten behoeve van 2020 

Huidige bepaling Nieuwe bepaling Toelichting 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal  

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 
bedraagt achthonderd één miljoen euro (EUR 
801.000.000,00). 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 
bedraagt tweehonderd eenenvijftig miljoen euro 
(EUR 251.000.000,00). 

Om de kapitaalvermindering te 
bewerkstelligen wordt de nominale waarde 
van ieder geplaatst gewoon aandeel N 
verlaagd van EUR 0,16 naar EUR 0,05. 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 
vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) 
aandelen, onderverdeeld in: 

• tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een 
nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;  

• tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een 
nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en 

• vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met 
een nominale waarde van zestien eurocent (EUR 0,16) 
elk; deze gewone aandelen N zijn onderling met 
betrekking tot alle rechten van gelijke rangorde (Pari 
Passu). 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 
vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) 
aandelen, onderverdeeld in: 

• tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een 
nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;  

• tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een 
nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en 

• vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met 
een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) 
elk; deze gewone aandelen N zijn onderling met 
betrekking tot alle rechten van gelijke rangorde (Pari 
Passu). 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen 
aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of 
met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die 
ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen 
bestaan. 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen 
aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of 
met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die 
ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen 
bestaan. 

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van 
gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts 
doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de 
regels van de CSD. 

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van 
gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts 
doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de 
regels van de CSD. 

Artikel 39. Besluitvorming in vergadering Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.  

39.1 Elk gewoon aandeel A1 geeft recht op het uitbrengen van vijf (5) 
stemmen. 

Elk gewoon aandeel N geeft recht op het uitbrengen van zestien 
(16) stemmen. 

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van 
vijfduizend (5.000) stemmen. 

39.1 Elk gewoon aandeel A1 en elk gewoon aandeel N geeft recht 
op het uitbrengen van één (1) stem. 

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van 
éénduizend (1.000) stemmen. 

Onder Nederlands recht dient het aantal 
stemmen dat op een aandeel uitgeoefend kan 
worden te corresponderen met de nominale 
waarde van het aandeel, vergeleken met 
andere soorten aandelen met een andere 
nominale waarde. Omdat de nominale 
waarde van de gewone aandelen N wordt 
gewijzigd, wijzigt het stemrecht ook. 
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3. Agenda item 4(b) – Eerste wijziging: Kapitaalverhoging ten behoeve van 2021 en verder 

Huidige bepaling Nieuwe bepaling Toelichting 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal  

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
tweehonderd eenenvijftig miljoen euro (EUR 251.000.000,00). 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
twee miljard zevenhonderd eenenvijftig miljoen euro 
(EUR 2.751.000.000,00). 

Om de kapitaalverhoging te bewerkstelligen 
wordt de nominale waarde van ieder 
geplaatst gewoon aandeel N verhoogd van 
EUR 0,05 naar EUR 0,55. 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 
vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) 
aandelen, onderverdeeld in: 

• tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een 
nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;  

• tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een 
nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en 

• vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met 
een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk; 
deze gewone aandelen N zijn onderling met betrekking 
tot alle rechten van gelijke rangorde (Pari Passu). 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 
vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) 
aandelen, onderverdeeld in: 

• tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een 
nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;  

• tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een 
nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en 

• vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met 
een nominale waarde van vijfenvijftig eurocent 
(EUR 0,55) elk; deze gewone aandelen N zijn onderling 
met betrekking tot alle rechten van gelijke rangorde 
(Pari Passu). 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen 

aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of 
met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die 
ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen 
bestaan. 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen 

aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of 
met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die 
ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen 
bestaan. 

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van 
gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts 
doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de regels 
van de CSD. 

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van 
gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts 
doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de regels 
van de CSD. 

Artikel 39. Besluitvorming in vergadering Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.  

39.1 Elk gewoon aandeel A1 en elk gewoon aandeel N geeft recht op 
het uitbrengen van één (1) stem. 

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van 
éénduizend (1.000) stemmen. 

39.1 Elk gewoon aandeel A1 geeft recht op het uitbrengen van vijf 
(5) stemmen. 

Elk gewoon aandeel N geeft recht op het uitbrengen van 
vijvenvijftig (55) stemmen. 

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van 
vijfduizend (5.000) stemmen. 

Onder Nederlands recht dient het aantal 
stemmen dat op een aandeel uitgeoefend kan 
worden te corresponderen met de nominale 
waarde van het aandeel, vergeleken met 
andere soorten aandelen met een andere 
nominale waarde. Omdat de nominale 
waarde van de gewone aandelen N wordt 
gewijzigd, wijzigt het stemrecht ook. 
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4. Agenda item 4(b) – Tweede wijziging: Kapitaalvermindering ten behoeve van 2021 en verder 

Huidige bepaling Nieuwe bepaling Toelichting 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal  

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
twee miljard zevenhonderd eenenvijftig miljoen euro (EUR 
2.751.000.000,00). 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 
tweehonderd eenenvijftig miljoen euro (EUR 
251.000.000,00). 

Om de kapitaalvermindering te 
bewerkstelligen wordt de nominale waarde 
van ieder geplaatst gewoon aandeel N 
verlaagd van EUR 0,55 naar EUR 0,05. 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 
vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) 
aandelen, onderverdeeld in: 

• tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een 
nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;  

• tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een 
nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en 

• vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met 
een nominale waarde van vijfenvijftig eurocent (EUR 
0,55)  elk; deze gewone aandelen N zijn onderling met 
betrekking tot alle rechten van gelijke rangorde (Pari 
Passu). 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 
vijf miljard tien miljoen en tienduizend (5.010.010.000) 
aandelen, onderverdeeld in: 

• tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen A1 met een 
nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) elk;  

• tienduizend (10.000) gewone aandelen A2 met een 
nominale waarde van vijftig euro (EUR 50,00) elk; en 

• vijf miljard (5.000.000.000) gewone aandelen N met 
een nominale waarde van vijf eurocent (EUR 0,05) 
elk; deze gewone aandelen N zijn onderling met 
betrekking tot alle rechten van gelijke rangorde (Pari 
Passu). 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen 

aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of 
met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die 
ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen 
bestaan. 

4.3 Alle aandelen luiden op naam. De vennootschap geeft geen 

aandeelbewijzen uit, of andere verklaringen ten bewijze van, of 
met het oogmerk bewijs te zijn van eigendom van aandelen, die 
ten alle tijden uitsluitend in gedematerialiseerde vorm zullen 
bestaan. 

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van 
gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts 
doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de regels 
van de CSD. 

4.4 Iemand die daartoe gerechtigd is, en het register van 
gedematerialiseerde aandelen wenst in te zien, kan dat slechts 
doen via de vennootschap en overeenkomstig de wet en de regels 
van de CSD. 

Artikel 39. Besluitvorming in vergadering Artikel 39. Besluitvorming in vergadering.  

39.1 Elk gewoon aandeel A1 geeft recht op het uitbrengen van vijf (5) 
stemmen. 

Elk gewoon aandeel N geeft recht op het uitbrengen van 
vijfenvijftig (55) stemmen. 

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van 
vijfduizend (5.000) stemmen. 

39.1 Elk gewoon aandeel A1 en elk gewoon aandeel N geeft recht 
op het uitbrengen van één (1) stem. 

Elk gewoon aandeel A2 geeft recht op het uitbrengen van 
éénduizend (1.000) stemmen. 

Onder Nederlands recht dient het aantal 
stemmen dat op een aandeel uitgeoefend kan 
worden te corresponderen met de nominale 
waarde van het aandeel, vergeleken met 
andere soorten aandelen met een andere 
nominale waarde. Omdat de nominale 
waarde van de gewone aandelen N wordt 
gewijzigd, wijzigt het stemrecht ook. 

 


