










aan de desbetreffende Klasse worden toegerend (B), gedeeld door het op het moment 

van vaststelling van de intrinsieke waarde uitstaande aantal aandelen in de 

desbetreffende Klasse (C), derhalve: (A + B): C. 

Aandelen. 

Artikel 5. 

5.1. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder. 

De prioriteitsaandelen luiden op naam. 

De aandelen op naam zijn genummerd en kunnen van letters worden voorzien op door de 

Directie te bepalen wijze. 

Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. 

5.2. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen verkrijgt de aandeelhouder een recht 

terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna in dit artikel bepaalde wijze. 

5.3. Alie gewone aandelen aan toonder worden per Klasse belichaamd in een 

aandeelbewijs. 

5.4. De Vennootschap doet de in het vorige lid van dit artikel bedoelde aandeelbewijzen 

voor de rechthebbende(n) bewaren door het Centraal lnstituut of, indien de directie dit 

voor een bepaalde Klasse bepaalt, door een Centraal lntermediair. 

5.5. De Vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon 

aandeel aan toonder toe doordat (a) het Centraal lnstituut, respectievelijk de Centraal 

lntermediair, de Vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te doen 

schrijven en (b) de rechthebbende een lntermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig 

als Deelgenoot in haar Verzameldepot crediteert. 

5.6. Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan het Centraal lnstituut, 

respectievelijk de Centraal lntermediair, opgedragen en het Centraal lnstituut, 

respectievelijk de Centraal lntermediair, is onherroepelijk gevolmachtigd namens de 

rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende gewone aandelen al het nodige te doen, 

waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van 

het aandeelbewijs. 

5.7. Uitlevering van een of meer gewone aandelen aan toonder in een of meer gewone 

aandelen op naam is mogelijk met in achtneming van de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. 

5.8. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te alien tijde aan toonder doen 

stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan het Centraal lnstituut, 

respectievelijk de Centraal lntermediair, levert, (b) de Vennootschap de levering erkent, (c) 

het Centraal lnstituut, respectievelijk de Centraal lntermediair, de Vennootschap in staat 

stelt een gewoon aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de 

rechthebbende aangewezen lntermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als 

Deelgenoot in haar Verzameldepot crediteert en (e) de Vennootschap de rechthebbende 

als houder van het desbetreffende aandeel doet uitschrijven uit het register van 

aandeelhouders. 

5.9. De Vennootschap mag de aandeelhouder die zijn gewone aandelen conform het bepaalde 

in lid 8 van dit artikel aan toonder doet stellen niet meer dan de kosten daarvan in rekening 

brengen. 
































