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VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN
DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

Artikel 1. Doel.
1. Te Amsterdam is gevestigd de stichting Stichting Administratiekantoor
Eurocommercial Properties, hierna te noemen: het "AK", waarvan het doel onder
meer als volgt in haar statuten is gedefinieerd:
"het tegen uitgifte van royeerbare certificaten aan toonder - hierna te noemen:
"certificaten" - ten titel van beheer in eigendom verwerven en administreren van op
naam luidende gewone aandelen in het kapitaal van de te Amsterdam gevestigde
naamloze vennootschap: Eurocommercial Properties N.V., hierna te noemen: 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 of bij
wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, welke voor een

2.

certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen,
certificaten zullen worden uitgegeven en voorts het verrichten van al hetgeen met
het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande, dat alle
handelingen, die commercieel risico medebrengen, van het doel der stichting zijn
uitgesloten.
Het AK aanvaardt ter administratie pakketten van tien gewone aandelen, hierna te
noemen de "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), in het kapitaal van Eurocommercial Properties N.V., een naamloze
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vennootschap statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: de
"Vennootschap", en geeft in ruil daarvoor certificaten van aandelen aan toonder uit.
Artikel 2. Certificaten aan toonder.
1. De certificaten van aandelen luiden aan toonder en worden belichaamd in één
2.

certificaatbewijs ( een "verzamelbewijs").
Het in lid 1 bedoelde verzamelbewijs wordt door het AK voor de certificaathouders
in bewaring gegeven bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal
Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het
centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, waartegenover elk van
de certificaathouders overeenkomstig diens recht als deelgenoot wordt gecrediteerd

3.

4.
5.

6.

7.

in het verzameldepot van certificaten dat door een aangesloten instelling als bedoeld
in de Wet giraal effectenverkeer wordt aangehouden.
Elke certificaathouder is verplicht een aangesloten instelling als bedoeld in lid 2 aan
te wijzen door wiens tussenkomst het in lid 1 bedoelde verzamelbewijs voor hem
wordt bewaard.
Uitlevering van het in lid 1 bedoelde verzamelbewijs aan anderen dan het AK zal
zonder toestemming van het AK niet zijn toegestaan.
Het beheer over het verzamelbewijs is onherroepelijk door de rechthebbende(n)
opgedragen aan Euroclear Nederland.
Euroclear Nederland is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n)
terzake van de desbetreffende certificaten van aandelen al het nodige te doen,
waaronder begrepen het aanvaarden en leveren van de certificaten van aandelen en
het meewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het desbetreffende
verzamelbewijs overeenkomstig de bepalingen van de Wet giraal effectenverkeer.
Wat betreft de uitoefening van de aan een certificaat van aandeel verbonden rechten
zal het AK als certificaathouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke
verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in de verklaring
genoemde persoon op het door het AK aangegeven tijdstip als deelgenoot tot de
genoemde hoeveelheid certificaten van aandelen is gerechtigd in het betreffende
verzameldepot van de certificaten van aandelen, onverminderd het in Artikel 10
bepaalde.
In bijzondere gevallen kan het bestuur van het AK na verkregen goedkeuring van
Euroclear Nederland en van de directie van de Vennootschap besluiten dat
certificaten van aandelen op andere wijze zullen worden belichaamd dan in een
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8.

verzamelbewijs als bedoeld in lid 1.
Het verzamelbewijs wordt ondertekend door het AK, hetgeen in fascimile kan

9.

geschieden.
Als derde is aangewezen mr J.D. van der Beek, notaris te Amsterdam, of zijn

plaatsvervanger.
10. Het AK en de Vennootschap verplichten zich hierbij dat zij, indien een van hen
zulks wenst, gezamenlijk een of meerdere personen als derde zullen benoemen in
aanvulling op of ter vervanging van de in het voorgaande lid genoemde persoon,
waarbij bedoelde aanvullende of plaatsvervangende benoeming terstond op de in
Artikel 6 bepaalde wijze dient te worden bekend gemaakt.
Artikel 3. Uitgifte van certificaten.
1. Alvorens een certificaat van aandelen wordt uitgegeven, dienen de desbetreffende
aandelen te zijn geleverd aan het AK. Het AK mag daarbij vertrouwen op elke akte,
overeenkomst, document, verklaring, verzoek, instemming, bevestiging of ander
stuk waarvan het AK in redelijkheid de juistheid, echtheid en bevoegde
ondertekening mag aannemen, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn indien
mocht blijken dat één of meer van de bedoelde stukken niet juist of niet echt is. Een
ieder die een aandeel in de Vennootschap aan het AK overdraagt, is aansprakelijk
voor eventueel door het AK te lijden verlies of schade, mocht blijken dat hij die
overdraagt daartoe niet of niet voldoende was gerechtigd.
2. De in administratie gegeven aandelen, waarvoor aandeelbewijzen uitstaan, blijken
uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. In overleg
met Euronext Amsterdam N.V. worden bedoelde aandelen casu quo
aandeelbewijzen op naam van het AK in bewaring gegeven bij een of meer als
bewaarders aan te wijzen instellingen of personen en worden door de bewaarder(s)
op zodanige wijze bewaard dat er met de in administratie gehouden aandelen casu
quo aandeelbewijzen geen transacties kunnen worden uitgevoerd of andere handel
voor eigen rekening kan worden gedreven zonder de medewerking van de in Artikel
2 genoemde derde.
Behoudens zeer uitzonderlijke omstandigheden – uitsluitend ter beoordeling van
Euronext Amsterdam N.V. – worden de houders van certificaten van aandelen ten
minste acht dagen van tevoren in kennis gesteld van wijzigingen in de identiteit of
vestigingsplaats van de bewaarder(s), waarbij bedoelde kennisgeving wordt gedaan
via een advertentie met vermelding van de naam van de nieuwe bewaarder en/of de
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nieuwe vestigingsplaats van de bewaarder, alsmede de redenen voor vestiging
elders.
3.

De inschrijving in het aandeelhoudersregister geschiedt op naam van het AK met
een aantekening dat er slechts gezamenlijk door het AK en de in Artikel 2 bedoelde
derde over de aandelen beschikt kan worden.
De Vennootschap stelt de in Artikel 2 bedoelde derde schriftelijk in kennis van die

4.

inschrijving en aantekening.
Het AK heeft de bevoegdheid om de in administratie genomen aandelen casu quo
aandeelbewijzen tijdelijk elders en/of op een andere dan de in de onderhavige
administratievoorwaarden, hierna te noemen: de "Administratievoorwaarden",

5.

beschreven gebruikelijke wijze in bewaring te geven of de aandelen elders in veilige
bewaring te stellen.
Verplaatsing van de in administratie genomen aandelen casu quo aandeelbewijzen is
uitsluitend toegestaan met voorafgaande goedkeuring van het bestuur van het AK;
een kopie van bedoelde goedkeuring dient aan de in Artikel 2 bedoelde derde te
worden getoond.
In het geval van vervoer van de in administratie genomen aandelen is het AK
verplicht een passende verzekering af te sluiten.

Artikel 4. Uitoefening stemrecht.
1. Het AK verleent hierbij aan de houders van een of meer certificaten van aandelen
onherroepelijke volmacht, met volledig recht van substitutie, om het AK te

2.

vertegenwoordigen in vergaderingen van aandeelhouders en namens haar de rechten
uit te oefenen die verbonden zijn aan dat aantal aandelen waarvoor het AK
certificaten van aandelen aan die houder heeft uitgegeven, mits de houder of zijn
schriftelijk benoemde gemachtigde voldoet aan het bepaalde in artikel 34 van de
statuten van de Vennootschap.
De als hiervoor benoemde houder van certificaten van aandelen heeft het recht zelf
te bepalen hoe hij gaat stemmen en is niet verplicht om aanwijzingen van het AK op
te volgen en/of het AK te raadplegen.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen met betrekking waartoe door de houders
van certificaten daarvan geen gebruik wordt gemaakt van de in lid 1 bedoelde
volmacht, wordt op zodanige wijze door het AK uitgeoefend, dat het AK zich
primair richt naar het belang van de houders van certificaten, rekening houdend met
het belang van de aandeelhouders en van de Vennootschap en haar
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dochtervennootschappen en gelieerde vennootschappen. Het AK zal normaliter haar
vorenbedoeld stemrecht uitbrengen vóór alle besluiten voorgesteld door de directie
en de raad van commissarissen gezamenlijk of de directie op
aandeelhoudersvergaderingen, tenzij zulke besluiten evident strijdig zijn met de
belangen van de aandeelhouders en de houders van certificaten. Indien echter
twee/derde of meer van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap, anders dan het
AK, op een aandeelhoudersvergadering vóór of tegen een voorgesteld besluit stemt,
dan zal het AK zich onthouden van uitoefening van haar vorenbedoeld stemrecht
met betrekking tot dat besluit.
Artikel 5. Uitkeringen.
1. Het AK 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 van
aandelen in overeenstemming met lid 2 tot en met 7 van dit artikel betaalbaar.
2. De betaling van dividend, de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen en alle
overige handelingen vinden plaats op een adres in Amsterdam, dat wordt
bekendgemaakt op de in Artikel 6 bepaalde wijze. De mogelijkheid tot het
vorenstaande wordt geboden op werkdagen, behalve zaterdag, van negen tot twaalf
uur ‘s ochtends en voorts zoals door het AK te bepalen.
3. Uitkeringen door de Vennootschap in de vorm van bonusaandelen, bijschrijving op
aandelen, stockdividenden en dergelijke worden voor zover mogelijk door het AK

4.

5.

6.

aan de houders van certificaten van aandelen verkrijgbaar gesteld in de vorm van
certificaten van aandelen of bijschrijvingen op certificaten van aandelen.
In het geval er voorkeursrechten worden verleend bij de uitgifte van nieuwe gewone
aandelen door de Vennootschap, geeft het AK de houders van certificaten van
aandelen de mogelijkheid de voorkeursrechten op certificaten van aandelen onder
gelijke voorwaarden uit te oefenen.
Indien er een keuze tussen een uitkering in contanten of in andere waarden gegeven
wordt, kondigt het AK dit bijtijds aan op de in Artikel 6 bepaalde wijze en geeft de
houders van certificaten van aandelen daarbij de gelegenheid hun individuele keuze
kenbaar te maken tot vier dagen voor de datum waarop de keuze door het AK dient
te worden gemeld.
Indien de wensen van de houders van certificaten van aandelen het AK niet vier
dagen voor de datum waarop het AK de keuze moet melden ter kennis zijn
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gekomen, kiest het AK hetgeen zij in het belang van de houders van certificaten van
aandelen acht.
7.

De aanspraak van houders van certificaten van aandelen 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.

Artikel 6. Aankondigingen.
Tenzij anders in de Administratievoorwaarden vermeld, geschieden alle
aankondigingen, publicaties, mededelingen of kennisgevingen aan houders van
certificaten van aandelen overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving
die op het AK van toepassing zijn uit hoofde van de notering van certificaten aan de
effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. daaronder, waar mogelijk, begrepen via
een op de website van de Vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg
openbaar gemaakt bericht.
Artikel 7. Kosten.
1. Alle uit de Administratievoorwaarden voortvloeiende of daarmee samenhangende
kosten worden door de Vennootschap gedragen.
2. Het AK brengt de houders van certificaten van aandelen geen kosten voor de
verwisseling van originele aandelen in certificaten van aandelen,
administratievergoeding of anderszins in rekening.
3. Dividenden en andere door het AK geïnde uitkeringen worden door het AK aan de

4.

houders van certificaten van aandelen zonder aftrek van provisie of onkosten
betaald.
Alle (on)kosten en belastingen die aan het AK als houdster van de originele
aandelen in enigerlei vorm worden opgelegd vanwege het bezit ervan of vanwege
daaruit ontvangen inkomsten mogen door het AK op de houders van certificaten van
aandelen worden verhaald.

Artikel 8. Royement.
1. Na een schriftelijk verzoek kunnen houders van certificaten van aandelen tegen
royering van de certificaten van aandelen een overeenkomstig nominaal bedrag in
gewone aandelen terugvorderen, onderworpen aan het bepaalde in de statuten van
2.

de Vennootschap.
De aandelen worden onverwijld geleverd tegen royement van de certificaten van
aandelen door als één onlosmakelijk geheel (i) de levering van de aandelen aan de
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rechthebbende bij akte (ii) afschrijving van de desbetreffende certificaten van het
verzamelbewijs en (iii) dienovereenkomstige debitering door de desbetreffende
aangesloten instelling in haar verzameldepot.
Artikel 9.
Het AK brengt de houder van certificaten van aandelen geen kosten in rekening voor de
verwisseling van certificaten van aandelen in aandelen als bedoeld in Artikel 8.
Artikel 10. Raadpleging van certificaathouders.
1. Zo vaak als het AK noodzakelijk of nuttig acht, raadpleegt het AK de houders van
certificaten van aandelen, zulks onderworpen aan die bepalingen die het AK
passend acht. Op schriftelijk verzoek van een of meer houders van certificaten,

2.

3.

tezamen vertegenwoordigende ten minste een/tiende van het geplaatst kapitaal van
de Vennootschap, zal het AK een vergadering van houders van certificaten
bijeenroepen, te houden binnen zes weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.
De oproeping tot een vergadering van houders van certificaten van aandelen
geschiedt op de wijze als bepaald in Artikel 6. Bij de oproeping worden vermeld de
onderwerpen op de agenda en de inhoud van alle documenten waarvan
kennisneming belangrijk is voor de houders van certificaten van aandelen wanneer
de agenda wordt behandeld Het voorgaande geschiedt niet later dan op de vijftiende
dag vóór de dag waarop de vergadering zal plaatsvinden.
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 AK als certificaathouder beschouwen degene genoemd in
een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling 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 AK of op een door het bestuur 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 aangesloten instelling moet worden gedeponeerd en de dag
waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet
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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
4.

melding maken.
In een vergadering van certificaathouders geeft elk certificaat recht op het

5.

uitbrengen van één stem.
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.

Artikel 11.
1. Indien wordt voorgesteld om de aan de in administratie genomen aandelen
verbonden rechten te wijzigen, stelt het AK de houders van certificaten van
aandelen bijtijds, indien mogelijk ten minste veertien dagen van tevoren, op de in
Artikel 6 bepaalde wijze in kennis van haar voornemen om al dan niet het stemrecht
uit te oefenen, zonder dat het AK verplicht is te vermelden of zij vóór of tegen
bedoeld voorstel zal stemmen.
2. In het in het voorgaande lid genoemde geval verleent het AK alle mogelijke
medewerking om de houders van certificaten van aandelen 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.
Artikel 12. Tijdelijke sluiting aanmaak en royement van certificaten.
Indien buitengewone omstandigheden zulks vereisen, kan het AK, in overleg met
Euronext Amsterdam N.V. en na publicatie op de in Artikel 6 bepaalde wijze, de
gelegenheid om certificaten van aandelen aan te maken of te verwisselen tijdelijk
opschorten.
Artikel 13. Wijziging Administratievoorwaarden.
1. De Administratievoorwaarden mogen worden gewijzigd nadat voorafgaand een
passende aankondiging door het AK is gedaan.
Indien echter wijzigingen in de Administratievoorwaarden worden aangebracht
waardoor de rechten of waarborgen van de houders van certificaten van aandelen
afnemen of waardoor aan de houders van certificaten van aandelen verplichtingen
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worden opgelegd, dan wordt aan de houders van certificaten van aandelen voor een
periode van ten minste drie maanden na aankondiging van de wijziging de
gelegenheid geboden om hun certificaten van aandelen kosteloos te verwisselen,
onderworpen aan het bepaalde in de statuten van de Vennootschap. 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
houders van certificaten van aandelen eveneens het recht op kosteloze verwisseling.
2.

Wijzingen in de Administratievoorwaarden gelden pas nadat goedkeuring van
Euronext Amsterdam N.V. en de directie van de Vennootschap is verkregen.

Artikel 14. Einde administratie.
1. Indien het AK vereffend wordt of haar functie ingevolge de
Administratievoorwaarden wenst te beëindigen, of indien de Vennootschap wenst
dat die functie beëindigd wordt, benoemt de Vennootschap een opvolger aan wie de
administratie kan worden overgedragen, waarbij die benoeming door het AK en de
vergadering van houders van certificaten van aandelen dient te worden
goedgekeurd.
Bij gebreke van de vereiste goedkeuring van het AK en de vergadering van houders
van certificaten van aandelen kan de partij die het initiatief genomen heeft Euronext
Amsterdam N.V. verzoeken in deze kwestie een besluit te nemen, welk besluit
bindend is voor alle partijen.

2.

3.
4.

De opvolger is verplicht alle verplichtingen ingevolge de Administratievoorwaarden
op zich te nemen.
De benoeming van een opvolger gaat in na het verstrijken van twee maanden
volgend op de publicatie volgens de in Artikel 6 bepaalde wijze.
Binnen de in het voorgaande lid genoemde periode zorgt het AK ervoor dat de
aandelen die zij in administratie heeft ten name van de opvolger worden gesteld.
Het AK zal één en ander met de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen
regelen.
De administratie wordt niet beëindigd zonder toestemming van de Vennootschap.
Kennisgeving van opzegging of overdracht van de administratie geschiedt op de in
Artikel 6 bepaalde wijze.
In het geval van beëindiging van de administratie worden kosteloos gewone
aandelen voor dezelfde nominale bedragen overgedragen tegen inlevering van de
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certificaten van aandelen, onderworpen aan het bepaalde in de statuten van de
Vennootschap.
In het geval van overdracht van de administratie kunnen de houders van certificaten
van aandelen desgewenst kosteloos tegen inlevering van de certificaten van
aandelen gewone aandelen voor dezelfde nominale bedragen krijgen, onderworpen
aan het bepaalde in de statuten van de Vennootschap.
5.

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

6.

7.

8.

Gedurende genoemde termijn blijven de Administratievoorwaarden van kracht.
Na het verstrijken van de in het voorgaande lid genoemde termijn kan het AK, na
overleg met Euronext Amsterdam N.V. en na publicatie volgens de in Artikel 6
bepaalde wijze de nog in administratie gehouden aandelen overdragen aan een
andere partij voor rekening en risico van de houders van alsdan nog uitstaande
certificaten van aandelen, of die aandelen verkopen en de opbrengst uit de verkoop
ter beschikking stellen aan de houders van de alsdan nog uitstaande certificaten van
aandelen.
Certificaten van aandelen mogen gedurende een periode van twee maanden na de in
lid 4 bedoelde kennisgeving nog worden uitgegeven, mits het AK niet later dan op
de vierde dag na de aankondiging op de in Artikel 6 bepaalde wijze is geïnformeerd
over de hoeveelheid aandelen die wordt aangeboden voor de uitgifte van certificaten
van aandelen en mits bewijs wordt getoond waaruit blijkt dat de aandelen vóór of op
de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving zijn verkregen.
Voor de bovenvermelde verwisselingen worden geen kosten aan de houders van
certificaten van aandelen in rekening gebracht.

Artikel 15. Verslag.
Onmiddellijk na publicatie van de jaarrekening en het jaarverslag van de directie van de
Vennootschap brengt het AK verslag uit aan de houders van certificaten van aandelen
over haar activiteiten tijdens het verslagjaar, waarbij ook het aantal effecten of het
nominale bedrag van de in administratie genomen effecten wordt gespecificeerd.
Indien dat verslag niet in het jaarverslag van de Vennootschap wordt opgenomen,
worden kopieën ervan kosteloos in Amsterdam aan de houders van certificaten van
aandelen beschikbaar gesteld, welk feit zal worden bekend gemaakt op de in Artikel 6
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bepaalde wijze.
Artikel 16. Rechtskeuze. Forum.
Op de juridische verhouding tussen de houders of voormalige houders van certificaten
van aandelen enerzijds en het AK en/of de in Artikel 2 bedoelde derde anderzijds is
Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband
met de Administratievoorwaarden worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde
rechter in Amsterdam.
Artikel 17. Toetreding tot Administratievoorwaarden.
Door het enkel aanbieden van aandelen ter verwisseling in certificaten van aandelen zijn
de personen door of namens wie bedoelde aanbieding geschiedt alsmede opvolgende
verkrijgenden van certificaten van aandelen gebonden aan het bepaalde in de
Administratievoorwaarden en eventuele wijzigingen daarin.
Die personen en opvolgende verkrijgenden worden geacht het AK onherroepelijk tot hun
wettig gevolmachtigde met het recht van substitutie te hebben benoemd om alle
handelingen te verrichten die het AK in het belang van de Vennootschap en alle
betrokken partijen nuttig of noodzakelijk acht.
Artikel 18. Uitsluiting aansprakelijkheid.
Het AK 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 AK in goed vertrouwen heeft gebruikt.
Artikel 19.
Kopieën van de Administratievoorwaarden zijn kosteloos ten kantore van het AK en op
de in Artikel 6 bepaalde wijze aan te kondigen adres in Amsterdam te verkrijgen, en
liggen ter inzage voor de houders van certificaten van aandelen op genoemde adressen
en ten kantore van de in Artikel 2 bedoelde derde.

