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PER 26 JUNI 2019 

 

    ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: 

1 DEFINITIES 

 In deze administratievoorwaarden gelden de volgende definities: 

aandeel : een aandeel op naam in het kapitaal van de 

vennootschap; 

aangesloten instelling : een aangesloten instelling in de zin van de Wge; 

administratiekantoor : Stichting Administratiekantoor Eurocommercial 

Properties; 

centraal instituut : het centraal instituut in de zin van de Wge; 

certificaat : een door het administratiekantoor toegekend 

certificaat voor een pakket van tien (10) 

aandelen; 

directie : het bestuur van de vennootschap; 

Euronext : Euronext in Amsterdam, een gereglementeerde 

markt van Euronext Amsterdam N.V.; 

girodepot : een girodepot in de zin van de Wge; 

intermediair : een intermediair in de zin van de Wge; 

schriftelijk : schriftelijk, waaronder mede begrepen per  

e-mail, fax of ander schriftelijk reproduceerbaar 

telecommunicatiemiddel; 

vennootschap : Eurocommercial Properties N.V., een naamloze 

vennootschap, statutair gevestigd in Amsterdam; 

vergadergerechtigden : certificaathouders alsmede houders van een 

vruchtgebruik en pandhouders met 

vergaderrecht; 

vergaderrecht : het recht om de vergadering van 

certificaathouders bij te wonen en daar het 

woord te voeren, in persoon of bij schriftelijk 

gevolmachtigde; 

verzameldepot : een verzameldepot in de zin van de Wge; en 

Wge : Wet giraal effectenverkeer. 

2 ADMINISTRATIE VAN AANDELEN, CERTIFICATEN EN REGISTER 

2.1 Administratie van aandelen en bewaring 

2.1.1 De statutaire doelomschrijving van het administratiekantoor luidt als volgt:  

"Doel. 

Artikel 2 

De stichting heeft ten doel: 

a. het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam (de "certificaten") ten 

titel van beheer in eigendom verwerven en administreren van aandelen op naam 

in het kapitaal van Eurocommercial Properties N.V., een naamloze 
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vennootschap, statutair gevestigd in Amsterdam (de "vennootschap") en van 

eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of 

met behulp van claims verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die 

aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht 

en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen 

liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de 

certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor bonusaandelen, bij 

wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen die voor een 

certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen 

certificaten zullen worden toegekend, en voorts het verrichten van al hetgeen met 

het bovenstaande verband houdt, met dien verstande dat alle handelingen die 

commercieel risico meebrengen van het doel van de stichting zijn uitgesloten; 

b. het uitoefenen van alle verdere aan die aandelen verbonden rechten, zoals 

stemrecht en eventuele claimrechten; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn." 

2.1.2 Het administratiekantoor is bereid onder de in deze administratievoorwaarden 

vastgestelde bepalingen aandelen in administratie te nemen tegen toekenning van 

certificaten. 

2.1.3 Uit een inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap blijkt welke 

aandelen in administratie zijn genomen. De inschrijving in het aandeelhoudersregister 

geschiedt op naam van het administratiekantoor met de aantekening dat die 

inschrijving alleen kan worden gewijzigd in opdracht van het administratiekantoor.  

2.1.4 Het administratiekantoor aanvaardt slechts aandelen ter administratie die vrij zijn van 

beperkte rechten en beslagen. Degene die een aandeel aan het administratiekantoor 

overdraagt, is aansprakelijk voor alle schade die het administratiekantoor lijdt indien 

blijkt dat hij niet tot die overdracht bevoegd was. 

2.1.5 Indien certificaten behoren tot een verzameldepot of girodepot, kan uitlevering daarvan 

slechts plaatsvinden onder de voorwaarden van artikel 26 Wge. Uitlevering van 

certificaten aan anderen dan het administratiekantoor is niet toegestaan zonder 

toestemming van het administratiekantoor. 

2.2 Toekenning van certificaten 

2.2.1 Het administratiekantoor kent voor ieder in administratie genomen pakket van tien (10) 

aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 0,50) en 

aldus elk pakket met een gezamenlijke nominale waarde van vijf euro (EUR 5) een 

certificaat toe.  

2.2.2 De certificaten van aandelen luiden op naam. Er worden geen certificaatbewijzen 

uitgegeven. 

2.2.3 De nominale waarde van een certificaat is vijf euro (EUR 5).  

 De in overeenstemming met deze administratievoorwaarden toegekende certificaten 

kwalificeren als met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zoals 

bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2.3 Register van certificaathouders 

2.3.1 Het administratiekantoor houdt een register van certificaathouders. Het register wordt 
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regelmatig bijgehouden. 

2.3.2 De naam, het adres, het aantal gehouden certificaten en de overige door het 

administratiekantoor passend geachte informatie van elke certificaathouder worden 

vermeld in het register van certificaathouders.  

2.3.3 Op zijn verzoek wordt aan een certificaathouder kosteloos een schriftelijk bewijs 

verstrekt van de inhoud van het register van certificaathouders met betrekking tot de 

op zijn naam geregistreerde certificaten. 

2.3.4 Het bepaalde in de artikelen 2.3.2 en 2.3.3 is van overeenkomstige toepassing op 

personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer 

certificaten hebben. 

2.3.5 Als certificaten zijn geleverd aan een intermediair ter opname in een verzameldepot of 

aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, worden de naam en het adres 

van de intermediair onderscheidenlijk het centraal instituut opgenomen in het register 

van certificaathouders, met vermelding van de datum waarop die certificaten zijn gaan 

behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot en de datum waarop de 

levering van certificaten aan het administratiekantoor is medegedeeld. 

2.3.6 Het centraal instituut is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) 

terzake van de desbetreffende certificaten al het nodige te doen, waaronder 

begrepen het aanvaarden en leveren van de certificaten, overeenkomstig de 

bepalingen van de Wge. 

2.3.7 Wat betreft de uitoefening van de aan een certificaat verbonden rechten zal het 

administratiekantoor als certificaathouder beschouwen degene genoemd in een 

schriftelijke verklaring van een intermediair inhoudende dat de in de verklaring 

genoemde persoon op het door het administratiekantoor aangegeven tijdstip als 

deelgenoot tot de genoemde hoeveelheid certificaten is gerechtigd in het betreffende 

verzameldepot van de certificaten, onverminderd het in artikel 8 bepaalde. 

2.4 Gemeenschap 

2.4.1 Indien een of meer certificaten tot een gemeenschap behoren die niet wordt 

gekwalificeerd als een gemeenschap van eigendom als bedoeld in de Wge, kunnen de 

deelgenoten in die gemeenschap zich slechts tegenover het administratiekantoor doen 

vertegenwoordigen door één persoon, die zij daartoe gezamenlijk schriftelijk hebben 

aangewezen. 

2.4.2 Het administratiekantoor kan, al dan niet onder het stellen van bepaalde voorwaarden, 

ontheffing verlenen ten aanzien van het bepaalde in artikel 2.4.1. 

2.5 Pandrecht en vruchtgebruik 

2.5.1 Op certificaten kan een pandrecht en een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.  

2.5.2 Indien op een certificaat een pandrecht is gevestigd komt het aan dat certificaat 

verbonden stemrecht toe aan de certificaathouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging 

van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend. 

2.5.3 Indien op een certificaat een recht van vruchtgebruik is gevestigd komt het aan dat 

certificaat verbonden stemrecht toe aan de certificaathouder, tenzij het stemrecht bij de 

vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de houder van het recht van 

vruchtgebruik is toegekend. 

2.5.4 Certificaathouders die vanwege een pandrecht of een recht van vruchtgebruik geen 
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stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders en vruchtgebruikers die geen 

stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. 

3 UITOEFENING VAN RECHTEN IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE 

VENNOOTSCHAP 

3.1 Het administratiekantoor verleent hierbij aan iedere certificaathouder een 

onherroepelijke volmacht, met volledig recht van substitutie, om het 

administratiekantoor te vertegenwoordigen in vergaderingen van aandeelhouders en 

namens haar de rechten uit te oefenen die verbonden zijn aan dat aantal aandelen 

waarvoor het administratiekantoor certificaten aan die certificaathouder heeft 

toegekend, mits de certificaathouder of zijn schriftelijk gemachtigde voldoet aan het 

bepaalde in artikel 33 van de statuten van de vennootschap. 

 De hiervoor bedoelde certificaathouder heeft het recht zelf te bepalen hoe hij gaat 

stemmen en is niet verplicht aanwijzingen van het administratiekantoor op te volgen 

en/of het administratiekantoor te raadplegen. 

3.2 Het stemrecht verbonden aan de aandelen met betrekking waartoe door de 

certificaathouders daarvan geen gebruik wordt gemaakt van de in artikel 3.1 bedoelde 

volmacht, wordt op zodanige wijze door het administratiekantoor uitgeoefend dat het 

administratiekantoor zich primair richt naar het belang van de certificaathouders, 

rekening houdend met het belang van de aandeelhouders en van de vennootschap en 

haar dochtervennootschappen en gelieerde vennootschappen. Het administratiekantoor 

zal normaliter haar vorenbedoeld stemrecht uitbrengen vóór alle besluiten voorgesteld 

door de directie en de raad van commissarissen van de vennootschap gezamenlijk, of 

de directie op aandeelhoudersvergaderingen, tenzij zulke besluiten evident strijdig zijn 

met de belangen van de aandeelhouders en de certificaathouders. Indien echter 

twee/derde of meer van het geplaatst kapitaal van de vennootschap, anders dan het 

administratiekantoor, op een aandeelhoudersvergadering vóór of tegen een voorgesteld 

besluit stemt, dan zal het administratiekantoor zich onthouden van uitoefening van haar 

vorenbedoeld stemrecht met betrekking tot dat besluit. 

4 UITKERINGEN 

4.1 Het administratiekantoor int van de vennootschap ieder dividend en iedere andere 

uitkering op de aandelen die op haar naam staan en stelt, binnen een week na 

ontvangst daarvan, een overeenkomstig dividend of overeenkomstige uitkering op de 

certificaten in overeenstemming met artikel 4.2 tot en met 4.7 betaalbaar. 

4.2 Dividenden en iedere andere uitkering, de toekenning van nieuwe certificaten en alle 

overige handelingen zullen voor zover mogelijk met tussenkomst van de aangesloten 

instellingen betaalbaar worden gesteld. Indien betaalbaarstelling niet overeenkomstig 

de vorige zin mogelijk is, zullen dividenden en iedere andere uitkering, de toekenning 

van nieuwe certificaten en alle overige handelingen betaalbaar worden gesteld in 

Amsterdam, en zal van de betaalbaarstelling door het administratiekantoor kennis 

worden gegeven. 

4.3 Uitkeringen door de vennootschap in de vorm van bonusaandelen, bijschrijving op 

aandelen, stockdividenden en dergelijke worden voor zover mogelijk door het 

administratiekantoor aan de certificaathouders verkrijgbaar gesteld in de vorm van 

certificaten of bijschrijvingen op certificaten.  
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4.4 In het geval er voorkeursrechten worden verleend bij de uitgifte van nieuwe aandelen 

door de vennootschap, geeft het administratiekantoor de certificaathouders de 

mogelijkheid de voorkeursrechten op certificaten onder gelijke voorwaarden uit te 

oefenen. 

4.5 Indien er een keuze tussen een uitkering in contanten of in andere waarden gegeven 

wordt, kondigt het administratiekantoor dit bijtijds aan op de in artikel 5 bepaalde wijze 

en geeft de certificaathouders daarbij de gelegenheid hun individuele keuze kenbaar te 

maken tot vier dagen voor de datum waarop de keuze door het administratiekantoor 

dient te worden gemeld. 

4.6 Indien de wensen van de certificaathouders het administratiekantoor niet vier dagen 

voor de datum waarop het administratiekantoor de keuze moet melden ter kennis zijn 

gekomen, kiest het administratiekantoor hetgeen zij in het belang van de 

certificaathouders acht. 

4.7 De aanspraak van certificaathouders op betaling van dividenden en overige uitkeringen 

vervalt na een periode van vijf jaar, voor zover bij wet of de statuten van de 

vennootschap geen kortere verjaringstermijn of vervaltermijn is vastgesteld.  

5 KENNISGEVINGEN 

 Alle kennisgevingen en informatieverschaffing aan certificaathouders geschiedt met 

inachtneming van de voorschriften van de wet- en regelgeving die op het 

administratiekantoor van toepassing zijn uit hoofde van de toelating tot de handel van 

de certificaten op Euronext, daaronder mede begrepen het 'Algemeen reglement 

Euronext Amsterdam Effectenmarkt'. Het administratiekantoor zal de in dit artikel 

bedoelde kennisgevingen en informatie tevens op haar adres ter inzage leggen en 

openbaar maken via de website van de vennootschap en/of via een anderszins langs 

elektronische weg openbaar gemaakt bericht. 

6 KOSTEN 

6.1 Alle uit de administratievoorwaarden voortvloeiende of daarmee samenhangende 

kosten worden door de vennootschap gedragen. 

6.2 Het administratiekantoor brengt de certificaathouders geen kosten voor de verwisseling 

van aandelen in certificaten, de verwisseling van certificaten in aandelen, 

administratievergoeding of anderszins in rekening. 

6.3 Dividenden en andere door het administratiekantoor geïnde uitkeringen worden door 

het administratiekantoor aan de certificaathouders zonder aftrek van provisie of 

onkosten betaald. Het administratiekantoor brengt aan certificaathouders geen 

beheerloon in rekening. 

6.4 Alle (on)kosten en belastingen die aan het administratiekantoor als houder van 

aandelen in enigerlei vorm worden opgelegd vanwege het bezit ervan of vanwege 

daaruit ontvangen inkomsten mogen door het administratiekantoor op de 

certificaathouders worden verhaald. 

7 ROYEMENT 

 Het administratiekantoor zal op schriftelijk verzoek van een certificaathouder tegen 

royering van zijn certificaten een overeenkomstig nominaal bedrag in aandelen aan 

hem overdragen met in achtneming van het bepaalde in artikel 11 van de statuten van 

de vennootschap. 
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 De aandelen worden onverwijld geleverd tegen royement van de certificaten door als 

één onlosmakelijk geheel (i) de levering van de aandelen aan de rechthebbende bij 

akte, en (ii) dienovereenkomstige debitering door de desbetreffende intermediair in haar 

verzameldepot. 

8 RAADPLEGING VAN CERTIFICAATHOUDERS 

8.1 Zo vaak als het administratiekantoor noodzakelijk of nuttig acht, raadpleegt het 

administratiekantoor de certificaathouders zulks onderworpen aan die bepalingen die 

het administratiekantoor passend acht. Op schriftelijk verzoek van een of meer 

certificaathouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste een/tiende van het 

geplaatst kapitaal van de vennootschap, zal het administratiekantoor een vergadering 

van certificaathouders bijeenroepen, te houden binnen zes weken na ontvangst van 

een dergelijk verzoek. 

8.2 De oproeping tot een vergadering van certificaathouders geschiedt op de wijze als 

bepaald in artikel 5. Bij de oproeping worden vermeld de onderwerpen op de agenda en 

de inhoud van alle documenten waarvan kennisneming belangrijk is voor de 

certificaathouders wanneer de agenda wordt behandeld. De oproeping geschiedt niet 

later dan op de vijftiende dag vóór de dag waarop de vergadering zal plaatsvinden.  

8.3. Iedere certificaathouder is - mits aan de hierna in dit lid vermelde eisen is voldaan - 

bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde de 

vergadering van certificaathouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het 

stemrecht uit te oefenen. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht van 

certificaathouders zal het administratiekantoor als certificaathouder beschouwen 

degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een intermediair inhoudende dat het 

in die verklaring genoemde aantal certificaten behoort tot haar verzameldepot en dat de 

in de verklaring genoemde persoon tot het genoemde aantal certificaten van aandelen 

deelgenoot in haar verzameldepot is op de dag van registratie als bedoeld in lid 5 van 

dit artikel, mits de desbetreffende verklaring tijdig is gedeponeerd ten kantore van het 

administratiekantoor of op een door het bestuur van het administratiekantoor te bepalen 

andere plaats - waaronder in ieder geval een plaats in Amsterdam - en wel uiterlijk drie 

dagen voor de dag van de vergadering. In de oproeping tot de vergadering zal worden 

vermeld de plaats waar de verklaring van de intermediair moet worden gedeponeerd en 

de dag waarop de deponering van de verklaring van de intermediair uiterlijk moet 

plaatshebben; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor 

de dag van de vergadering; de oproeping tot een vergadering zal hiervan steeds 

melding maken. 

8.4 In een vergadering van certificaathouders geeft elk certificaat recht op het uitbrengen 

van één stem. 

8.5 Voor de toepassing van het bepaalde in de voorgaande leden hebben als stem- en 

vergadergerechtigden te gelden zij die op de hierna in dit lid bedoelde dag van 

registratie die rechten hebben, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van 

certificaathouders rechthebbenden op de certificaten zijn. De dag van registratie is de 

achtentwintigste dag vóór die van de vergadering. Het bepaalde in artikel 2:119 lid 3 

van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.  

8.6 Het administratiekantoor kan besluiten dat door middel van een elektronisch 
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communicatiemiddel kennis genomen kan worden van de verhandelingen ter 

vergadering. 

8.7 Het administratiekantoor kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om 

in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en 

het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de vergadergerechtigde via het 

elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en bovendien 

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter de betreffende vergadering, 

en het stemrecht kan uitoefenen. Het administratiekantoor kan voorwaarden verbinden 

aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden 

redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de certificaathouder en de 

betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de 

oproeping tot de vergadering van certificaathouders bekend gemaakt. 

9 WIJZIGING AAN CERTIFICATEN VERBONDEN RECHTEN 

9.1 Indien wordt voorgesteld om de aan de in administratie genomen aandelen verbonden 

rechten te wijzigen, stelt het administratiekantoor de certificaathouders bijtijds, indien 

mogelijk ten minste veertien dagen van tevoren, op de in artikel 5 bepaalde wijze in 

kennis van haar voornemen om al dan niet het stemrecht uit te oefenen, zonder dat het 

administratiekantoor verplicht is te vermelden of zij vóór of tegen bedoeld voorstel zal 

stemmen. 

9.2 In het in het voorgaande lid genoemde geval verleent het administratiekantoor alle 

mogelijke medewerking om de certificaathouders desgewenst in staat te stellen hun 

stemmen onafhankelijk uit te brengen. 

 Indien conversie hiervoor noodzakelijk is, gelden de overige bepalingen hierin met 

betrekking tot conversie mutatis mutandis. 

10 WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

10.1 Het bestuur van het administratiekantoor is bevoegd de administratievoorwaarden te 

wijzigen na een passende aankondiging daarvan. 

10.2 Indien echter wijzigingen in de administratievoorwaarden worden aangebracht 

waardoor de rechten of waarborgen van de certificaathouders worden verminderd of 

waardoor aan de certificaathouders verplichtingen worden opgelegd, dan worden de 

certificaathouders voor een periode van ten minste drie maanden na aankondiging van 

de wijziging in de gelegenheid gesteld hun certificaten kosteloos te royeren met 

inachtneming van het daarover in deze administratievoorwaarden bepaalde. Bedoelde 

wijzigingen gaan niet eerder dan drie maanden na genoemde aankondiging gelden. 

Indien wijzigingen nodig of nuttig zijn door wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 

de in administratie genomen aandelen, geven die wijzigingen de certificaathouders 

eveneens het recht op kosteloos royement. 

10.3 Voor wijziging van de administratievoorwaarden is de voorafgaande goedkeuring van 

de directie vereist. 

11 BEËINDIGEN OF OVERDRACHT VAN DE ADMINISTRATIE 

11.1 Het administratiekantoor kan de administratie van de aandelen alleen beëindigen of 

(tijdelijk) overdragen na goedkeuring van de directie. 

11.2 Indien het administratiekantoor mocht worden ontbonden of haar functie ingevolge de 
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administratievoorwaarden mocht willen doen beëindigen, of indien de directie die 

functie beëindigd mocht willen zien, benoemt de directie een opvolger aan wie de 

administratie kan worden overgedragen. De overdracht van de administratie vereist de 

goedkeuring van de directie, het administratiekantoor en de vergadering van 

certificaathouders. 

 Indien de vennootschap en het administratiekantoor geen overeenstemming bereiken, 

of de certificaathouders geen goedkeuring verlenen zal Euronext op verzoek van het 

administratiekantoor of de vennootschap besluiten welk besluit voor alle partijen 

bindend is. 

11.3 De opvolger van het administratiekantoor neemt alle verplichtingen van het 

administratiekantoor uit hoofde van de administratievoorwaarden over. 

11.4 De benoeming van een opvolger van het administratiekantoor wordt twee maanden na 

de bekendmaking van de opvolging van kracht. 

11.5 Het administratiekantoor zal alle aandelen die het administratiekantoor in administratie 

houdt binnen de in artikel 11.4 bedoelde termijn overdragen aan zijn opvolger. 

11.6 Kennisgeving van beëindiging of overdracht van de administratie geschiedt op de in 

artikel 5 bepaalde wijze. 

 In het geval van beëindiging van de administratie worden kosteloos aandelen voor 

dezelfde nominale bedragen overgedragen tegen levering van de certificaten, 

onderworpen aan het bepaalde in de statuten van de vennootschap. 

 In het geval van overdracht van de administratie kunnen de certificaathouders 

desgewenst kosteloos hun certificaten royeren met inachtneming van het bepaalde in 

de statuten van de vennootschap. 

11.7 In het geval van beëindiging van de administratie wordt een termijn van ten minste twee 

jaar vanaf de datum van kennisgeving van beëindiging vastgesteld waarbinnen 

certificaten op de hiervoor omschreven wijze kunnen worden verwisseld voor aandelen.  

 Gedurende genoemde termijn blijven de administratievoorwaarden van kracht. 

11.8 Na het verstrijken van de in het voorgaande lid genoemde termijn kan het 

administratiekantoor, na overleg met Euronext en na kennisgeving de nog in 

administratie gehouden aandelen overdragen aan een andere partij voor rekening en 

risico van de houders van alsdan nog uitstaande certificaten, of die aandelen verkopen 

en de opbrengst uit de verkoop ter beschikking stellen aan de houders van de alsdan 

nog uitstaande certificaten. 

11.9 Gedurende twee maanden na de mededeling van beëindiging of overdracht van de 

administratie zullen aandelen nog in administratie kunnen worden genomen, tegen 

toekenning van certificaten, mits uiterlijk op de vierde werkdag, volgende op die van die 

mededeling, en na aankondiging, aan het administratiekantoor wordt opgegeven 

hoeveel aandelen ter verkrijging van certificaten zullen worden aangeboden, terwijl 

aannemelijk moet worden gemaakt, dat de aandelen reeds verkregen waren voor of op 

de dag van de mededeling van beëindiging of overdracht van de administratie.  

12 VERSLAG 

 Onmiddellijk na publicatie van de jaarrekening van de vennootschap en het verslag van 

de directie brengt het administratiekantoor verslag uit aan de certificaathouders over 

haar werkzaamheden tijdens het verslagjaar. Het verslag vermeldt het aantal in 



9 

 

administratie gehouden aandelen. 

 Indien dat verslag niet in het verslag van de directie wordt opgenomen, worden kopieën 

ervan kosteloos in Amsterdam aan de certificaathouders beschikbaar gesteld. Dit zal 

worden bekend gemaakt op de in artikel 5 bepaalde wijze. 

13 RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER 

13.1 De rechtsverhouding tussen de certificaathouders of voormalig certificaathouders 

enerzijds en het administratiekantoor anderzijds, wordt beheerst door Nederlands recht.  

13.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze 

administratievoorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde 

rechter in Amsterdam. 

14 BINDEND KARAKTER ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

 Door het enkel aanbieden van aandelen ter verwisseling in certificaten zijn de personen 

door of namens wie bedoelde aanbieding geschiedt alsmede opvolgende verkrijgers 

van certificaten gebonden aan het bepaalde in de administratievoorwaarden en 

eventuele wijzigingen daarin. 

 Die personen en opvolgende verkrijgers worden geacht het administratiekantoor 

onherroepelijk tot hun wettig gevolmachtigde met het recht van substitutie te hebben 

benoemd om alle handelingen te verrichten die het administratiekantoor nuttig of 

noodzakelijk acht in het belang van de certificaathouders, aandeelhouders, 

pandhouders, vruchtgebruikers en de vennootschap en haar dochtervennootschappen 

en gelieerde vennootschappen. 

15 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID 

 Het administratiekantoor is niet aansprakelijk voor verlies, schade of nadeel geleden 

ingevolge verrichte handelingen in verband met deze administratie, noch voor personen 

of instellingen wier diensten het administratiekantoor in goed vertrouwen heeft gebruikt. 

16 VERKRIJGING VAN EN INZAGE IN ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

 Kopieën van de Administratievoorwaarden zijn kosteloos ten kantore van het 

administratiekantoor en op de in artikel 5 bepaalde wijze aan te kondigen adres in 

Amsterdam te verkrijgen, en liggen ter inzage voor de certificaathouders op genoemde 

adressen. 


