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WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

van de stichting: 

Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, 

met zetel in de gemeente 's-Gravenhage 

Heden, negenentwintig oktober tweeduizend veertien, is voor mij, mr. Cornelis--- 

Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: 

de heer mr. Daniel Olivier Ohmann, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels 

Rijeken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg - 

57, geboren te 's-Gravenhage op eenentwintig juni negentienhonderdtachtig, te dezen 

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting ------ 

Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, statutair gevestigd 

te 's-Gravenhage, met adres: (2596 BV) 's-Gravenhage, Jan van Nassaustraat 44,- 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandelonder nummer-- 

41149334, hierna te noemen: "de Stichting". --------------- 

De comparant heeft verklaard dat: 

a. het bestuur van de Stichting op tweeëntwintig oktober tweeduizend veertien - 

buiten vergadering heeft besloten om de administratievoorwaarden van de- 

Stichting geheel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze- 

akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een besluit buiten --- 

vergadering, waarvan een exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht; 

b. de administratievoorwaarden van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, 

verleden op elf juni tweeduizend negen voor mr. C.A. de Zeeuw, voornoemd. 

Ter uitvoering van voormeld besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden van 

de Stichting heeft de eornparant, handelend als vermeld, verklaard de------ 

administratievoorwaarden van de Stichting bij deze akte geheel te wijzigen als volgt: 

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN.------------------- 

1. De stichting kent voor elk haar ten titel van beheer overgedragen aandeel een - 

certificaat toe, hebbende hetzelfde nummer als het aandeel, waarvoor het is- 

toegekend. ---------------------------- 
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2. Ten aanzien van nieuw uit te geven certificaten geldt het navolgende: ----- 

a. De certificaten luiden op naam. Bewijzen van certificaat worden niet -- 

uitgegeven. ------------------------- 

b. De stichting houdt een register van certificaathouders, waarin hun namen 

en adressen zijn opgenomen met vermelding van het aantal, het bedrag - 

en de nummers der door ieder van hen gehouden certificaten. ----- 

c. Het register van certificaathouders wordt regelmatig door het bestuur - 

bijgehouden. ------------------------- 

Iedere certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de - 

stichting bekend is. --------------------- 

Kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen worden door de - 

stichting gedaan aan het opgegeven adres. Indien door certificaathouders 

tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel--- 

opneming in het register van certificaathouders, houdt deze----- 

bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en -- 

mededelingen alsmede oproepingen langs elektronische weg te krijgen - 

verzonden. ------------------------- 

d. Aan de in het register ingeschrevenen wordt op hun verzoek om niet een 

uittreksel uit het register verstrekt met betrekking tot hun rechten op - 

certificaten. Een verstrekt uittreksel kan nimmer worden beschouwd als 

bewijs van certificaat. --------------------- 

e. Het register ligt ten kantore van de stichting ter inzage van de---- 

certificaathouders. 

f. Indien en zolang een certificaat behoort tot een onverdeeldheid, zijn de- 

gezamenlijke gerechtigden verplicht schriftelijk één persoon aan te wijzen, 

die als vertegenwoordiger hun rechten uitoefent. Van deze aanwijzing - 

dient, onder overlegging van de aanwijzing, schriftelijk kennis te worden 

gegeven aan de stichting, die daarvan aantekening stelt in het register - 

van certificaathouders. Tot de ontvangst van deze kennisgeving zijn de- 

rechten verbonden aan het certificaat opgeschort.---------- 

g. Levering van certificaten geschiedt door een onderhandse dan wel--- 

notariële akte van levering. De overdracht heeft ten opzichte van de -- 

stichting eerst gevolg nadat zij aan de stichting schriftelijk is betekend 

dan wel door de stichting schriftelijk is erkend. De erkenning wordt -- 

gesteld op de akte van levering. Beperkingen in de overdraagbaarheid van 

aandelen in het kapitaal van de vennootschap, waarvan de stichting de-- 
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aandelen houdt, zijn van overeenkomstige toepassing op de----- 

overdraagbaarheid van de certificaten.--------------- 

3. Tot vervreemding of bezwaring van de aandelen zal de stichting niet bevoegd- 

zijn. Onder vervreemding wordt voor de toepassing van deze bepaling niet - 

verstaan de overdracht aan certificaathouders in geval van decertificering -- 

respectievelijk overdracht aan de vennootschap op verzoek van een ---- 

certificaathouder, noch overdracht van de aandelen aan een andere instelling bij 

ontbinding van de stichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de- 

statuten van de stichting. ---------------------- 

4. Certificaathouders zijn niet bevoegd tot bezwaring van de door hen gehouden 

certificaten.---------------------------- 

5. De certificaten en in het algemeen de rechten van certificaathouders zullen-- 

mede worden beheerst door de betreffende bepalingen der statuten van de-- 

stichting, neergelegd in een akte, negenentwintig oktober tweeduizend veertien - 

ten overstaan van mij, notaris, verleden, zoals die bepalingen thans luiden of 

later mochten komen te luiden, ook voorzover bedoelde bepalingen hierna in - 

deze akte niet zijn herhaald.--------------------- 

6. De stichting oefent alle aan de geadministreerde aandelen verbonden rechten, - 

zoals het stemrecht en claimrecht, uit.---------------- 

De stichting zal aan een houder van certificaten op diens verzoek volmacht-- 

geven om het stemrecht verbonden aan het aandeel of de aandelen die--- 

corresponderen met de door de certificaathouder gehouden certificaten, uit te 

oefenen in een in de volmacht aangegeven algemene vergadering van---- 

aandeelhouders van de vennootschap, waarvan de stichting de aandelen houdt. - 

Die volmacht zal de bevoegdheid inhouden voor de desbetreffende houder van - 

certificaten om het stemrecht naar eigen inzicht uit te oefenen met betrekking - 

tot besluiten omtrent:------------------------ 

a. de bestemming van de winst;------------------ 

b. het verlenen van kwijting aan de leden van de directie en de raad van- 

commissarissen, voor het door hen gevoerde beleid respectievelijk het - 

door hen gehouden toezicht daarop; 

c. het verlenen van een machtiging aan het bestuur tot het inkopen van - 

(certificaten van) aandelen door de vennootschap tot een bedrag van ten - 

hoogste tienduizend euro (€ 10.000,--); 
d. de aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan dan de algemene- 

vergadering van aandeelhouders om aandelen in het kapitaal van de --- 
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vennootschap uit te geven.------------------ 

Indien de stichting op diens verzoek volmacht heeft verstrekt aan een---- 

certificaathouder om het stemrecht uit te brengen, zal de stichting zich met - 

betrekking tot de aandelen die corresponderen met de door een------ 

certificaathouder gehouden certificaten, onthouden van het uitbrengen van een - 

stem. 

De stichting zal de certificaathouders daarnaast in de gelegenheid stellen een- 

bindende steminstructie te geven ten aanzien van besluiten omtrent de hiervoor 

sub a tot en met d bedoelde onderwerpen, voor de aandelen die de stichting- 

voor hen houdt. 

De stichting ontvangt dividenden en verdere uitkeringen. ---------- 

7. De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de te haren name -- 

gestelde aandelen innen en na ontvangst binnen een week een overeenkomstig - 

dividend of overeenkomstige andere uitkering op de certificaten beschikbaar- 

stellen. Bij uitkering van bonusaandelen zal de stichting deze ten titel van-- 

beheer behouden en aan de certificaathouder met die bonusaandelen ---- 

corresponderende certificaten op naam toekennen. Op die certificaten is het in - 

deze administratievoorwaarden en in de statuten der stichting bepaalde --- 

toepasselijk. --------------------------- 

8. Claimrechten, die op aan de stichting ten titel van beheer toebehorende --- 

aandelen mochten worden toegekend, zullen door de stichting ten behoeve van - 

de certificaathouders worden uitgeoefend. --------------- 

Bij toekenning van zodanige claimrechten zal het bestuur de certificaathouders 

gelegenheid geven een voorkeursrecht op certificaten op overeenkomstige wijze 

uit te oefenen. 

9. Ingeval van keuze tussen een uitkering in geld en een uitkering in andere -- 

waarden zal de stichting tevoren daarvan mededeling doen per brief dan wel per 

advertentie en daarin de certificaathouders zoveel mogelijk in de gelegenheid- 

stellen ieder voor zich een keuze te doen tot de vierde dag, voor die, waarop de 

keuze door de stichting moet zijn uitgebracht.-------------- 

10. Indien de wensen van de certificaathouders niet vier dagen, vóór de dag, -- 

waarop de keuze door de stichting moet zijn gedaan, ter kennis van de stichting 

zijn gekomen, kiest de stichting zoals zij in het belang van de certificaathouders 

dienstig oordeelt. ------------------------- 

11. Het hiervoor bepaalde vindt ten aanzien van door de vennootschap op de door 

de stichting geadministreerde aandelen toegekende stockdividenden ----- 
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overeenkomstige toepassing. --------------------- 

12. De rechten uit de certificaten jegens de stichting op dividend of een andere- 

uitkering vervallen vijf jaar, nadat het dividend of die uitkering betaalbaar is- 

geworden.---------------------------- 

13. De stichting is bevoegd de sub 12 bedoelde gelden en waarden bij een of meer 

te goeder naam en faam bekende bankinstellingen te plaatsen, ter uitbetaling te 

geven of in open bewaring te geven, zulks voor rekening en risico van de -- 

belanghebbende. 

14. Certificaathouders zullen, onverminderd hetgeen in de statuten der stichting- 

omtrent royering van certificaten en liquidatie der stichting is bepaald, niet-- 

gerechtigd zijn afgifte van aandelen tegen inlevering van certificaten te--- 

verlangen.---------------------------- 

15. De bepalingen van deze overeenkomst zullen door het bestuur der stichting - 

kunnen worden gewijzigd op dezelfde wijze als in artikel 10 van de statuten van 

de stichting ten aanzien van de statutenwijziging is voorzien. De wijziging wordt 

van kracht en werkt ten aanzien van de stichting en van alle certificaathouders, - 

doordat zij bij notariële akte wordt geconstateerd. Ten aanzien van bedoelde - 

notariële akte vindt artikel 10, lid 2 en 3, tweede zin van de statuten van de- 

stichting overeenkomstige toepassing. ----------------- 

EINDE WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN.----------- 

Slotakte. ------------------------------- 

De comparant is mij, notaris, bekend. ------------------- 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd 

van deze akte vermeld. ------------------------ 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven 

van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van - 

deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te - 

nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te 

stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -------- 

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de - 

wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en - 

onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. ------------- 

Volgt ondertekening. 
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


