
 
 

 
0019922-0001899 AMCO:4965449.1 1 Allen & Overy LLP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 
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4 juli 2012 
 

zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd  
aan de op 11 september 2012 te houden buitengewone algemene vergadering 

van aandeelhouders van de vennootschap. 
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In de linkerkolom is de tekst van het te wijzigen artikel uit de nu geldende statuten opgenomen. In de 
rechterkolom zijn uitsluitend de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een 
algemene toelichting beschikbaar. 
 
Bestaande tekst: Voorgestelde tekst: 
Artikel 36. Oproeping. Agenda. 
(...) 
6. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 

ten minste één procent (1%) van het 
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of 
die anderszins voldoen aan de vereisten van 
artikel 114a lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, hebben het recht om aan de raad 
van bestuur of de raad van commissarissen 
het verzoek te doen om onderwerpen op de 
agenda van de algemene vergadering van 
aandeelhouders te plaatsen, mits het met 
redenen omklede verzoek of een voorstel 
voor een besluit ten minste zestig dagen voor 
de datum van de algemene vergadering van 
aandeelhouders schriftelijk bij de voorzitter 
van de raad van bestuur of de voorzitter van 
de raad van commissarissen is ingediend. 

(...) 

 
(...) 
6. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 

ten minste één procent (1%) van het 
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of 
volgens de Officiële Prijscourant van 
NYSE Euronext Amsterdam ten minste 
een waarde vertegenwoordigen van vijftig 
miljoen euro (EUR 50.000.000,--), hebben 
het recht om aan de raad van bestuur of de 
raad van commissarissen het verzoek te doen 
om onderwerpen op de agenda van de 
algemene vergadering van aandeelhouders te 
plaatsen, mits het met redenen omklede 
verzoek of een voorstel voor een besluit ten 
minste zestig dagen voor de datum van de 
algemene vergadering van aandeelhouders 
schriftelijk bij de voorzitter van de raad van 
bestuur of de voorzitter van de raad van 
commissarissen is ingediend. 

(...) 
 

 


