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I
(Wetgevingshandelingen)

BESLUITEN
BESLUIT Nr. 1219/2011/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 16 november 2011
betreffende de inschrijving door de Europese Unie op nieuwe aandelen in het kapitaal van de
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) ingevolge het besluit dit kapitaal
te verhogen
aandelen ontvangen in verhouding tot hun bestaande
deelneming, zonder dat zij daarvoor verdere procedure
handelingen hebben ondernomen. Dienovereenkomstig
krijgt de Unie 3 031 nieuwe aandelen met elk een no
minale waarde van 10 000 EUR toegewezen, waarmee
het aantal volgestorte aandelen van de Unie op 63 031
komt.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 212,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de Overeenkomst tot
oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling (2) (EBWO) hebben de gouverneurs van de
EBWO op hun jaarbijeenkomst in Zagreb op 14 en
15 mei 2010 in Resoluties nr. 126 (3) en nr. 128 (4)
besloten het maatschappelijk kapitaal van de EBWO
met 10 miljard EUR te verhogen teneinde voldoende
kapitaal aan te houden om de activiteiten in de begun
stigde landen waar de bank actief is, op middellange
termijn op een redelijk peil te houden binnen de statu
taire grenzen.

(2)

Voorafgaand aan deze resoluties was het kapitaal van de
EBWO vastgesteld op 20 miljard EUR, waarbij de Unie
had ingeschreven op 60 000 aandelen met elk een no
minale waarde van 10 000 EUR.

(3)

(4)

Overeenkomstig Resolutie nr. 128 moet het maatschap
pelijk kapitaal van de EBWO worden verhoogd met
900 000 opvraagbare aandelen met elk een nominale
waarde van 10 000 EUR, die aflosbaar zijn. Elk lid heeft
het recht in te schrijven op een aantal hele opvraagbare
aandelen tegen nominale waarde tot maximaal 42,857 %
van het aantal aandelen dat dit lid onmiddellijk voor
afgaand aan de ingangsdatum van de kapitaalsverhoging
in eigendom had. De EU heeft bijgevolg het recht uiterlijk
31 december 2011 op maximaal 27 013 opvraagbare
aandelen in te schrijven.

(5)

Overeenkomstig Resolutie nr. 128, dient het gebruik van
het kapitaal van de EBWO te worden gecontroleerd inge
volge de vierde controle van de kapitaalmiddelen („fourth
Capital Resources Review”, CRR4) voor de periode 20112015 (de CRR4-periode). De Raad van gouverneurs van
de EBWO kan in 2015 in het kader van de CRR4 be
sluiten dat een deel van het ongebruikte opvraagbare
kapitaal onder specifieke, in 2015 overeen te komen
voorwaarden zou kunnen worden afgelost. Overeenkom
stig Resolutie nr. 128 heeft de Raad van gouverneurs
besloten dat dergelijke aflossing van opvraagbare aan
delen automatisch zou zijn en zou gelden voor alle leden
van de EBWO die hebben ingeschreven op de opvraag
bare aandelen van de bij deze resolutie vastgestelde ka
pitaalsverhoging. In een dergelijke situatie zou de Com
missie nota nemen van de resolutie van de gouverneurs
van de EBWO en deze uitvoeren.

(6)

Dit besluit moet de EBWO beter in staat stellen om zijn
activiteiten in de begunstigde landen uit te breiden en zo

Overeenkomstig Resolutie nr. 126, wordt het maatschap
pelijk kapitaal van de EBWO verhoogd met 100 000
volgestorte aandelen en krijgt elk lid naar rato van zijn
bestaande deelneming een naar beneden afgerond aantal
hele aandelen toegewezen. Het gestorte gedeelte van de
kapitaalsverhoging wordt betaald door in het kapitaal een
deel van de onbeperkte algemene reserves van de EBWO
op te nemen. Dit besluit heeft derhalve geen rechtstreekse
gevolgen voor de begroting van de Unie. Alle aandeel
houders van de EBWO hebben automatisch volgestorte

(1) Standpunt van het Europees Parlement van 13 oktober 2011 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
8 november 2011.
(2) PB L 372 van 31.12.1990, blz. 4.
(3) Resolutie nr. 126 „Verhoging van het maatschappelijk kapitaal, de
uitgifte van volgestorte aandelen en de betaling via de nieuwe toe
wijzing van netto-inkomsten”.
(4) Resolutie nr. 128 „Verhoging van het maatschappelijk kapitaal, de
uitgifte van en inschrijving op opvraagbaar kapitaal en aflossing”.
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waardevolle bijstand te verlenen aan de economieën van
deze landen in economisch moeilijke tijden. Bijgevolg is
het passend dat de Unie op deze nieuwe aandelen in
schrijft om de doelstellingen van de Unie op het gebied
van economische externe betrekkingen te verwezenlijken
en haar huidige stemgewicht binnen de EBWO te hand
haven.
(7)

De verhoging van het opvraagbare kapitaal waarin dit
besluit voorziet draagt ertoe bij dat de toegang van de
EBWO tot de financiële markten verzekerd blijft.

(8)

De Commissie dient tegen het einde van de CRR4-peri
ode een verslag aan het Europees Parlement en de Raad
voor te leggen, waarin de effectiviteit wordt beoordeeld
van het bestaande stelsel van Europese openbare finan
cieringsinstellingen die investeringen in de Unie en haar
buurlanden bevorderen. Dat verslag dient aanbevelingen
te bevatten voor de samenwerking tussen de verschil
lende banken en ook voor de optimalisatie en de coör
dinatie van hun activiteiten, zoals gevraagd door het Eu
ropees Parlement in zijn resolutie van 25 maart 2009
betreffende de jaarverslagen over 2007 van de Europese
Investeringsbank en de Europese Bank voor Weder
opbouw en Ontwikkeling (1).

(9)

In begunstigde landen buiten de Unie waar de EBWO
met anderen actief is, moet de EBWO worden aange
moedigd om zijn samenwerking met de andere Europese
openbare financieringsinstellingen verder te ontwikkelen
door middel van akkoorden als het tripartiete „Memoran
dum van overeenstemming tussen de Europese Commis
sie, de Europese Investeringsbank met het Europees In
vesteringsfonds en de Europese Bank voor Wederopbouw
en Ontwikkeling met betrekking tot samenwerking bui
ten de Europese Unie”, waardoor de banken in staat
worden gesteld elkaar aan te vullen door gebruik te ma
ken van elkaars relatieve voordelen.

(10)

De voorwaardelijke verplichting in verband met het op
vraagbare gedeelte van het geplaatste kapitaal komt in de
Uniebegroting tot uiting in een p.m.-vermelding in de lijn
01 03 01 02 „Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling — Opvraagbaar gedeelte van het geplaatste
kapitaal”.

(11)

De vertegenwoordigers van de Unie in de bestuursorga
nen van de EBWO moeten de EBWO aanmoedigen: om
de beste prudentiële bankpraktijken te blijven volgen ten
einde zijn zeer sterke kapitaalpositie te behouden; om
actief te worden op gebieden die aansluiten bij de cen
trale doelstellingen van de Europa 2020-strategie, ten
einde de algemene beleidssamenhang van het externe
optreden van de EU te vergroten; om financiële instru
menten verder te ontwikkelen op basis van medefinan
ciering tussen de begrotingen van de Unie en van de
EBWO, zodat wordt bijgedragen aan de verwezenlijking
van de doelstellingen van de Unie met dien verstande dat
een dergelijke samenwerking gepaard moet gaan met een
doeltreffende controle op en zichtbaarheid van de open
bare middelen van de Unie; en om adequate informatie
op zijn website te verstrekken over de begunstigden, de
invloed van zijn verrichtingen middels financiële tussen
personen en de evaluaties van projecten.

(1) PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 147.

26.11.2011

(12)

De gouverneur bij de EBWO voor de Unie dient jaarlijks
aan het Europees Parlement verslag uit te brengen over
de bevordering van de doelstellingen van de Unie, in het
bijzonder wat betreft het externe optreden van de Unie,
zoals bepaald in artikel 21 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, de Europa 2020-strategie en het stre
ven naar een aanzienlijke toename van de overdracht van
technologie voor hernieuwbare energie en efficiënt ener
giegebruik.

(13)

De vertegenwoordigers van de Unie in de bestuursorga
nen van de EBWO moeten alles in het werk stellen om
elke activiteit te vermijden die door de EBWO in zijn
begunstigde landen wordt uitgevoerd via een buiten
landse rechtsmacht die niet tot samenwerking bereid is
en die met name gekenmerkt wordt door het ontbreken
van belastingen of de toepassing van nominale belasting
tarieven, een gebrek aan daadwerkelijke informatie-uit
wisseling met buitenlandse belastingautoriteiten en het
ontbreken van transparantie in wetgevings-, rechts- of
bestuursbepalingen, of een niet tot samenwerking bereid
zijnde buitenlandse rechtsmacht die door de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of de
financiële taskforce is aangewezen,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De Unie schrijft in op 27 013 nieuwe opvraagbare aandelen
met een waarde van 10 000 EUR per aandeel in de EBWO,
overeenkomstig Resolutie nr. 128 van de Raad van gouverneurs,
waarvan de tekst aan dit besluit is gehecht.
Artikel 2
De gouverneur bij de EBWO voor de Unie verricht namens de
Unie de neerlegging van de vereiste akte van inschrijving.
Artikel 3
De gouverneur bij de EBWO voor de Unie brengt jaarlijks aan
het Europees Parlement verslag uit over het gebruik van het
kapitaal, over de maatregelen om de transparantie van de ver
richtingen van de EBWO via financiële tussenpersonen te ga
randeren, over de wijze waarop de EBWO tot de doelstellingen
van de Unieheeft bijgedragen, over het nemen van risico’s en
doeltreffendheid bij het aantrekken van extra financiering uit de
particuliere sector, en over de samenwerking tussen de Europese
Investeringsbank en de EBWO buiten de Unie.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 16 november 2011.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

J. BUZEK

W. SZCZUKA
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BIJLAGE
RESOLUTIE Nr. 128
Verhoging van maatschappelijk kapitaal, uitgifte van en inschrijving op opvraagbaar kapitaal en aflossing
DE RAAD VAN GOUVERNEURS,
Ontvangen hebbende een verslag betreffende de vierde controle van de kapitaalmiddelen (CRR4) voor de periode 20112015 (de CRR4-periode), welke controle werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 5, lid 3, van de overeenkomst tot
oprichting van de Bank (de overeenkomst);
Dit verslag ingezien hebbende en ten volle instemmende met de daarin vermelde bevindingen en aanbevelingen, met
inbegrip van de strategische doelstellingen, de voorgestelde enveloppe voor een jaaromzet van 9 miljard EUR voor 2011
en 2012, verminderend tot 8,5 miljard EUR voor de rest van de CRR4-periode en de analyse inzake de kapitaalbehoeften;
Geconcludeerd hebbende dat het wenselijk en passend is het maatschappelijk kapitaal met 9 miljard EUR aan opvraagbare
aandelen te verhogen en deze aandelen, onder voorwaarden die voorzien in de aflossing ervan en in de intrekking van de
afgeloste aandelen, toe te wijzen aan alle leden die erop willen inschrijven naar rato van hun bestaande deelneming;
Instemmende met de in het verslag vermelde opmerking dat gezien de behoefte van de Bank om voldoende kapitaal aan
te houden om de voorziene operationele activiteit in de volgende vijf jaar te ondersteunen, overwogen wordt dat in die
periode alle jaarinkomsten aan het overschot worden toegewezen met uitzondering van mogelijke toewijzingen ter
aanvulling van het speciale aandeelhoudersfonds van de EBWO, en
In uitoefening van zijn bevoegdheden overeenkomstig artikel 24, lid 1, van de overeenkomst, met inbegrip van, voor
zover nodig, zijn bevoegdheid om gezag uit te oefenen over enige aangelegenheid die overeenkomstig artikel 24, lid 2,
van de overeenkomst aan de Raad van bewind wordt overgedragen of toegewezen,
HEEFT DE VOLGENDE RESOLUTIE AANGENOMEN:
Het maatschappelijk kapitaal van de Bank wordt verhoogd en onder de navolgende voorwaarden kan op aandelen van het
aldus verhoogde kapitaal worden ingeschreven.
1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal
a) Het maatschappelijk kapitaal van de Bank wordt op de in punt 4, onder a), van deze resolutie bepaalde ingangs
datum verhoogd met 900 000 opvraagbare aandelen met elk een nominale waarde van 10 000 EUR, die over
eenkomstig punt 3 aflosbaar zijn.
b) Van de aandelen van de bij deze resolutie vastgestelde kapitaalsverhoging wordt overeenkomstig punt 2 van deze
resolutie het naar beneden afgeronde aantal opvraagbare aandelen van maximaal 42,857 % (1) van de aandelen
waarop elk lid onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum had ingeschreven, aan deze leden ter inschrijving
aangeboden.
c) De opvraagbare aandelen van de bij deze resolutie vastgestelde kapitaalsverhoging waarop niet overeenkomstig punt
2 van deze resolutie is ingeschreven, worden in portefeuille gehouden voor eerste inschrijvingen door nieuwe leden
en voor bijzondere verhogingen van de inschrijvingen van individuele leden, die door de Raad van gouverneurs op
grond van artikel 5, leden 2 en 4, van de overeenkomst tot oprichting van de Bank kunnen worden vastgesteld.
2. Inschrijvingen
a) Elk lid heeft het recht in te schrijven op een aantal hele opvraagbare aandelen tegen nominale waarde tot maximaal
42,857 % van het aantal aandelen dat dit lid onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum in eigendom had. Een
dergelijke inschrijving geschiedt telkens onder de in deze resolutie vastgestelde voorwaarden.
b) Op of vóór 30 april 2011, dan wel op een latere, door de Raad van bewind op of vóór 30 april 2011 vast te
stellen datum, doch uiterlijk op 31 december 2011 legt elk lid dat overeenkomstig deze resolutie wil inschrijven, de
volgende documenten in een voor de Bank aanvaardbare vorm neer:
i) een akte van inschrijving, waarbij het lid inschrijft op het aantal opvraagbare aandelen dat in die akte wordt
vermeld;
(1) Na de verhoging van het gestorte kapitaal zal het maatschappelijk kapitaal van de Bank 21 miljard EUR bedragen. De verhoging met 9
miljard EUR betekent een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 42,857 %; elke aandeelhouder zal bijgevolg gerechtigd zijn in
te schrijven op maximaal 42,857 % van zijn deelneming op het ogenblik dat de verhoging wordt goedgekeurd, zodat de aandeel
houdersstructuur wordt gehandhaafd.
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ii) een bevestiging dat het lid alle wettelijke en andere maatregelen van intern recht genomen heeft die nood
zakelijk zijn om deze inschrijving te kunnen doen, en
iii) een verbintenis dat het lid alle informatie over dergelijke maatregelen waar de Bank om kan verzoeken, zal
verschaffen.
c) Elke akte van inschrijving treedt in werking op de ingangsdatum en de inschrijving op grond van de akte wordt
geacht op die datum te zijn gedaan, of op de datum waarop de Bank het inschrijvende lid meedeelt dat de door het
lid overeenkomstig punt 2, onder b), van deze resolutie neergelegde documenten voor de Bank voldoende zijn,
indien dit tijdstip later valt dan de ingangsdatum.
d) Als documenten die voor de Bank voldoende zijn en waarmee wordt ingeschreven op het totale aantal aandelen dat
in punt 4, onder a), van deze resolutie vermeld wordt, niet op de ingangsdatum zijn neergelegd, kan de Raad van
bewind verklaren dat de reeds door de leden neergelegde akten van inschrijving en de daarmede gedane inschrij
vingen met onmiddellijke ingang in werking treden, onverminderd enige andere bepaling van deze resolutie, mits
een dergelijke maatregel door de Raad van bewind geacht wordt in het beste operationele belang van de Bank te
zijn en mits de akten van inschrijving die reeds zijn neergelegd en naar verwachting in de nabije toekomst worden
neergelegd, naar het oordeel van de Raad van bewind bij elkaar genomen het in punt 4, onder a), vermelde totale
aantal aandelen voldoende benaderen.
3. Aflossing
a) De opvraagbare aandelen van de bij deze resolutie vastgestelde kapitaalsverhoging worden door de Bank, zonder
dat zij hiervoor kosten hoeft te dragen, na het verstrijken van de CRR4-periode afgelost met inachtneming van en
zoals verder bepaald in de volgende bepalingen van dit derde punt.
b) Met inachtneming van de overige bepalingen van dit derde punt worden alle of sommige van de opvraagbare
aandelen afgelost op de dag die onmiddellijk volgt op de jaarvergadering van 2016, waarbij het aantal af te lossen
aandelen wordt berekend aan de hand van een overeengekomen formule (de overeengekomen formule) op basis
van het eventuele ongebruikte opvraagbare kapitaal aan het einde van de CRR4-periode in verhouding tot een
wettelijke drempel voor kapitaalbenutting van 87 % aan het einde van de CRR4-periode. Ten behoeve van de
berekening is dit eventuele ongebruikte opvraagbare kapitaal het laagste van de volgende twee bedragen:
9 000 000 000 EUR en ((87 % van A) – B), waarbij:
i) A het totale bedrag is van het onaangetaste geplaatste kapitaal, de reserves en het overschot van de Bank aan het
einde van de CRR4-periode, en
ii) B het totale bedrag is van de bedrijfsactiva van de Bank aan het einde van de CRR4-periode.
Het overeenkomstig de overeengekomen formule bepaalde aantal af te lossen aandelen, indien daarvan sprake is, is
gelijk aan dat bedrag gedeeld door de nominale waarde van de aandelen (10 000 EUR) (1).
c) Elke aflossing van aandelen die overeenkomstig deze resolutie wordt verricht, is onderworpen aan de voorwaarde
dat na elke aflossing aan alle relevante bepalingen van de overeenkomst voldaan blijft (bv. de in artikel 12
voorgeschreven ratio’s worden in acht genomen; er zijn geen opvraagbare aandelen opgevraagd om aan de ver
plichtingen van de Bank te voldoen (artikel 6, lid 4, en artikel 17 van de overeenkomst); en er is geen besluit
genomen om de activiteiten van de Bank stop te zetten (artikel 41 en artikel 42, lid 2, van de overeenkomst)).
d) In de periode onmiddellijk voorafgaand aan de jaarvergadering van 2015:
i) stelt de leiding van de Bank op basis van bekende gegevens over de periode 2011-2014 alsook redelijke
prognoses voor 2015 een evaluatie op van de financiële positie van de Bank en van de economische om
standigheden die naar verwachting tot het einde van de CRR4-periode zullen heersen, met name de ontwik
kelingen inzake economische productie, investeringen, binnenlandse bankstelsels en internationale kapitaal
markten en houdt zij daarna passend overleg met de Raad van bewind;
ii) dient de voorzitter bij de Raad van bewind een ontwerpverslag aan de Raad van gouverneurs in, alsook twee
ontwerpresoluties zoals hieronder beschreven;
iii) bevat de eerste resolutie het aantal af te lossen opvraagbare aandelen en wordt deze als volgt opgesteld: x) als er
overeenkomstig de overeengekomen formule geen sprake is van ongebruikt opvraagbaar kapitaal, houdt de
resolutie in dat er nota van wordt genomen dat er overeenkomstig de overeengekomen formule geen aandelen
zullen worden afgelost; y) als er overeenkomstig de overeengekomen formule sprake is van ongebruikt op
vraagbaar kapitaal en de evaluatie van de financiële positie van de Bank en de heersende economische om
standigheden van die aard zijn dat de overeengekomen formule zonder aanpassing kan worden toegepast,
houdt de resolutie in dat er nota van wordt genomen dat een gespecificeerd aantal aandelen, namelijk het
(1) Volgens de overeengekomen formule zou het bedrag aan ongebruikt opvraagbaar kapitaal nul zijn als de bedrijfsactiva gelijk zijn aan of
meer dan 87 % van het onaangetaste geplaatste kapitaal, de reserves en het overschot.
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maximumaantal aandelen dat overeenkomstig de overeengekomen formule mag worden afgelost, zal worden
afgelost; of z) als er overeenkomstig de overeengekomen formule sprake is van ongebruikt opvraagbaar kapitaal
en de evaluatie van de financiële positie van de Bank en de heersende economische omstandigheden van die
aard zijn dat de overeengekomen formule niet mag worden toegepast, houdt de resolutie in dat een aantal
aandelen wordt afgelost dat minder is dan het maximumaantal opvraagbare aandelen dat overeenkomstig de
overeengekomen formule mag worden afgelost, en nul kan bedragen;
iv) voorziet de tweede resolutie in een proces voor de aflossing van de opvraagbare aandelen die niet overeen
komstig punt 3, onder e) of f), na het verstrijken van de CRR4-periode zijn afgelost;
v) wordt, niettegenstaande elke bepaling van de procedurevoorschriften van de Raad van gouverneurs en onver
minderd de bevoegdheden van de Raad van gouverneurs overeenkomstig artikel 24 van de overeenkomst, de
aangelegenheid betreffende de aflossing van de opvraagbare aandelen op de agenda van de jaarvergadering van
de Raad van gouverneurs van 2015 geplaatst, wordt het verslag ter inzage en worden de resoluties ter
goedkeuring aan de Raad van gouverneurs voorgelegd.
e) Op de jaarvergadering van 2015 besluit de Raad van gouverneurs over de eerste resolutie bij meerderheid van het
totale aantal stemmen van de stemmende leden, op voorwaarde dat wanneer deze eerste resolutie niet bij een
dergelijke meerderheid goedgekeurd wordt, het aantal af te lossen opvraagbare aandelen, indien daarvan sprake is,
het maximumaantal aandelen is dat overeenkomstig de overeengekomen formule mag worden afgelost, in elk geval
met inachtneming van de bepalingen van het onderstaande punt 3, onder f).
f) Als aan het einde van de CRR4-periode de werkelijke financiële positie van de Bank en de op dat ogenblik
heersende economische voorwaarden in materiële zin verschillen van die welke verwacht waren op basis van de
eerder in 2015 door de leiding van de Bank aan de Raad van bewind verstrekte prognoses, wordt onverwijld en
volgens een vergelijkbaar proces een nieuwe resolutie bij de Raad van gouverneurs ingediend ter goedkeuring bij
dezelfde meerderheid op of vóór de jaarvergadering van 2016.
g) Wanneer het besluit om een gespecificeerd aantal opvraagbare aandelen af te lossen, overeenkomstig het boven
staande punt 3, onder e) of f), in werking treedt, geven alle leden die hebben ingeschreven op de opvraagbare
aandelen van de bij deze resolutie vastgestelde kapitaalsverhoging, hun aandelen geheel of gedeeltelijk aan de Bank
terug naar rato van hun respectieve bezit van deze aandelen en worden deze afgeloste opvraagbare aandelen
automatisch op de dag van de aflossing ingetrokken, terwijl het maatschappelijk kapitaal van de Bank dienover
eenkomstig wordt verminderd zonder dat daarvoor een andere resolutie van de Raad van gouverneurs nodig is.
h) De Raad van gouverneurs besluit op de jaarvergadering van 2015 over de tweede resolutie bij meerderheid van het
totale aantal stemmen van de leden die hun stem uitbrengen.
4. Ingangsdatum en andere bepalingen
a) Voor de toepassing van deze resolutie is de ingangsdatum uiterlijk 30 april 2011, dan wel een door de Raad van
bewind vastgestelde latere datum, doch uiterlijk 31 december 2011, waarop overeenkomstig punt 2, onder b), van
deze resolutie documenten zijn neergelegd die voor de Bank voldoende zijn en waarbij wordt ingeschreven op een
totaal aantal van ten minste 450 000 (1) opvraagbare aandelen.
b) Onder voorbehoud van de bepalingen van deze resolutie zijn de bepalingen van de overeenkomst tot oprichting
van de Bank mutatis mutandis van toepassing op de opvraagbare aandelen van de bij deze resolutie vastgestelde
kapitaalsverhoging, alsmede op de inschrijvingen ingevolge deze resolutie, alsof deze aandelen tot het aanvangs
kapitaal van de Bank behoorden en deze inschrijvingen en betalingen aanvankelijke inschrijvingen op en betalingen
voor dit kapitaal waren.
(Aangenomen op 14 mei 2010)

(1) D.i. 50 % van het aantal nieuwe opvraagbare aandelen van de kapitaalsverhoging.
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