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AKTE VAN AFSPLITSING

waarborgmaatschappij:

van de onderlinge

Waarborgmaatschappij
De Friesland Zorgverzekeraar U.A.,

Onderlinge

gevestigd te Leeuwarden

Heden, negenentwintig

december tweeduizend

Adrianus

de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage,

mevrouw

mr. Marie-Jeanne

Bezuidenhoutseweg

te dezen handelend

als schriftelijk

Droogleever Fortuijn N.V. te ——

5

57, geboren te Gilze en Rijen

gevolmachtigde

waarborgmaatschappij

Friesland Zorgverzekeraar

(8913 HR) Leeuwarden,

:

Onderlinge

Harlingertrekweg

"de Onderlinge

van

op—

:

Waarborgmaatschappij

U.A., statutair gevestigd te Leeuwarden,

van de Kamers van Koophandel
:

te dezen

juni negentienhonderdnegenenzestig,

zevenentwintig

de onderlinge

:

3acobine Louise Angela Marina Zillikens-Loos,

AC) 's-Gravenhage,

noemen

verschenen

kiezend ten kantore van Pels Rijcken

woonplaats

(2594

tien, is voor mij, mr, Cornelis

55, ingeschreven

en Fabrieken onder nummer

in

De-

met adres:

het handelsregister-

01059332, hierna

te-

Waarborgmaatschappij".

Volmacht.
Van de volmacht

aan de comparant

blijkt uit een onderhandse

akte van volmacht,

welke aan deze akte wordt gehecht.
~ve r k

I

ar

i

n

De comparant,

afsplitsing

handelend

als vermeld,

van de Onderlinge

heeft verklaard

Waarborgmaatschappij

dat bij deze akte een
in

de zin van titel 7,

4 en 5, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand wordt
gebracht, als gevolg waarvan het gehele vermogen van de Onderlingeafdelingen

Waarborgmaatschappij,

Company.info

die

bi>

deze afsplitsing

niet ophoudt te bestaan, onder
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algemene titel en overeenkomstig
beschrijving,

de

welk voorstel aan deze akte wordt gehecht, wordt verkregen

bij deze afsplitsing

De Friesland Zorgverzekeraar

noemen: "de N.V.", en van welke vennootschap
Waarborgmaatschappij
het bepaalde

is.—

De comparant,

handelend

Hoofdstuk

de Onderlinge

verklaard:

heeft voorts het navolgende

als vermeld,

I. Vereisten,
vereisten voor liet aangaan van deze afsplItsing

Aan de volgende

1.

de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

is niet

2.

de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

verkeert niet

voldaan:

ontbonden;

staat van

in

op te richten naamloze

de N.V. is een bij de afsplitsing
Onderlinge

is

of surseance van betaling;

faillissement

in

wordt, zodat op cfeze

artikel 334hh van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

in

van toepassing

N.V., hierna te

enig aandeelhouder

bij de afsplitsing

door de

op te richten

Waarborgmaatschappij

door de Onderlinge

naamloze vennootschap:

afsplitsing

opgenomen—

het voorstel tot afsplitsing

in

verkrijgt bi] de afsplitsing

Waarborgmaatschappi>

het kapitaal van de N.V., zodat op deze afsplitsing

artikel 334b

lid

De-

vennootschap.

alle aandelen-

het bepaalde

in

4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

IS j

de voor de oprichting

van de N.V. benodigde

geen bezwaar is verleend op drieentwintig
onder nummer

N.V.

een registeraccountant

eerste
bedoeld

ministeriele

december tweeduizend

tien

1627126;
heeft

in

met artikel 334bb,

overeenstemming

lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een verklaring
in

van

verklaring

als

artikel 94a, tweede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek—

over de aan deze akte gehechte beschrijving

afgelegd, welke verklaring

inhoudt dat de waarde van het door de N.V. bij de afsplitsing

Onderlinge

Waarborgmaatschappij

Onderlinge

Waarborgmaatschappij,

maatschappelijk

te verkrijgen vermogen van de
bij toepassing

verkeer als aanvaardbaar

waarderingsmethoden,
met deze verkrijging

van

in

het

beschouwde

ten minste beloopt het

bedrag van de stortingsplicht

de—

van

inzake de N.V.,

in
in

genoemde

de verklaring
geld uitgedrukt,

moet worden voldaan, welke verklaring

waaraan-

aan deze akte

wordt gehecht;

voor zover bekend, is de waarde van het door de N.V. bij de afsplitsing

Company.info
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I

Waarborgmaatschappij

Onderlinge

het bestuur van de Onderlinge

tot afsplitsing,
Nederland

9,

van de Kamer van Koophandel

belangrijke

wijzigingen

voorstel of

in

in

is

niet gebleken van
in

dit-

daarop hebben beinvloed;

3;115 juncto 3:114, eerste

financieel toezicht, vereiste instemming

december tweeduizend

achtentwintig

het

die de mededelingen

de omstandigheden

de toelichting

de op grond van artikel

in

voor Noord-

en Fabrieken

van het voorstel tot afsplitsing

na deze deponering

tien

nadien niet gewijzigd;

gedeponeerd,

is

heeft het voorstel

Waarborgmaatschappij

zoals dit op twaalf november tweeduizend

handelsregister

8,

gedaald;

niet aanzienlijk

beschrijving

7.

te verkrijgen vermogen van dena het opmaken van de sub 5 bedoelde—

Waarborgmaatschappij

van de Onderlinge

lid, Wet op

het

van De Nederlandsche

tien verleend,

waarvan

op-

Bank is
blijkt uit

een—

stuk dat aan deze akte wordt gehecht.
Hoofdstuk

II. Voorbereidin

en.
is het navolgende

van de afsplitsing

Ter voorbereiding

door het bestuur van de Onderlinge

tot afsplitsing

als bedoeld

verricht:

Waarborgmaatschappij

is een

voorstel-

artikel 334f, eerste lid, van boek 2 van het

in

Burgerlijk Wetboek opgesteld,

waarvan

een exemplaar aan deze akte

wordt gehecht;

het voorstel is ondertekend

door de bestuursleden

van de Onderlinge

Waarborgmaatschappij;
het bestuur van de Onderlinge
schriftelijke toelichting

Waarborgmaatschappij

als bedoeld

in

van het Burgerlijk Wetboek opgesteld,

heeft een

artikel 334g, eerste lid, van boek 2

waarvan

een exemplaar aan deze ——

akte wordt gehecht;
het laatste boekjaar van de Onderlinge

een jaarrekening

eenendertig
splitsing

december tweeduizend

neergelegd,

lid 2 van

het voorstel tot

meer dan zes maanden—

tien, derhalve

tot de Onderlinge

vermogensopstelling

Waarborgmaatschappij

opgemaakt

als bedoeld

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

op twaalf november tweeduizend

Company.info

op

van het in de vorige zin bedoelde boekjaar, is

is met betrekking

een tussentijdse

gemaakt, is geeindigd

negen; aangezien

na dertig juni tweeduizend

na het verstrijken

334g

en openbaar

is vastgesteld

waarover

Waarborgmaatschappij

tien heeft de Onderlinge

in

artikel
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de stukker> als bedoeld

Waarborg>naatschapp>j

ir>

artikel 334h ei1 artikel-

334bb van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van
ha>adelsregist(

6.

v,>r1 cle

r

Kamer

als»iede te» kar>to>e

»per gelegd

;

op zestien november
v.>n het Burgerlijk

tien heeft. de

Wetboek

in

v.>r> he>

Onderlinge—

artikel 334h, derde lid, van boek 2

overeenkomstig

het la»delijk versp> e>de dagblad: Ti.ouw
he('ft pia >tsgeh.>d,

leg<li>1g

adres

ei1 het

hai1delsreg>ster

va>1

>roet

de Oi>derlir>ge

waar de stukken zijn neergelegd;

Waarborgmaatschappi)

een kopie van de

wordt aan deze akte gehecht;—

advertentie
b>j

de Ondeili>ig<. Waarborg»»,ats(:happij

dat de sub ~ l>e<l»el<ie neder

aangekoi>digd,

opgave

vai>

tweeduizend

Waarborgmaatschappij

en Fabrieken voor. Noord-

va>1 Koophar>del

Necle> land

het-

(Ie groep

iec:htspeisoi>ei> waai van de On<leilinge—

v.>r1

deel uit»ic>akt is een ond<.ii>einingsiaad

Wa,.» hor<g>naatscha>ppij

Va» de z>)de vai> (j('zp oi>clpl»c>ll>»gsraad

waarvan

augustus

eduizen(l

tw<

ter zake van de juridische

tien een schriftelijk advies ontvangen

herstructurering

Is op vijf

ii1gesteld.

deze afsplitsing

dPPI uitmaakt,

welk advies is

ten kantore vai1 de Ondeilii>ge Waai boi ginaatschappij.

neergelegd

Van het

advies wordt. ee>i kopie aar1 cleze akte gehecht;

8.

de griffier

va>1 cle

Rechtbank te Leeuwarden

heeft een verklaiir>g
bij een rechtsverhouding-

afgegeven, waaruit blijkt dat geen wederpartijen
van cle Or>derlinge

Waarbor(gmaatschappij

liet voor-stel tot,>fsplitsing,

9.

het besti>ur

wijzigingen

welk('. veikl«ring

W.>;>rborginaat

va>1 (l<>Onderlincle

r>«de o>aclerteke»i»(g

ir1

bekend zijn geworden
i>1

in

eenentwintig

7iji>

gekomen toge>1

(leze akte wor<lt <gehecht;

(l>,>ppij heeft v(.>ki >ard dat

geen hela»gr>jke

de omstandigheden,

het voorstel tot afsplitsi»g of

cl->a>bij, welke ver kla> ing «'>n deze akte wordt

de lpclenraacl van

a1(1»

van het voorstel tot afsplitsir>g

zijn voor de mededelingen

10.

verzet

<I(. Onderli>acje

(3

P> lo>>l

d<.

e(1 wo>

cl t

ai1>1

tien het besluit tot afsplitsing

regeling vooi besluiten

Company.info

wa,>iin het besluit

deze a k> P. geh(.ebt

statuten vai1 de Onderlincle

de toelichting

happij heeft op

genomen conform de tekst van het voorstel tot afsplitsing.

de»ot(>len van de veigadering

>n

gehecht;—

W«arborgm>ats<

december tweeduizend

die van belang

Een kopie van

tot afsplitsing

is

;

Waarborg>r1««ts(hr>ppij

bevatten

geen—

lot splitsing. Voor besluiten tot statutenwijziging
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bepalen de statuten

dat deze niet kunnen

van een daartoe strekkend

tengevolge

voorstel, dat

van de geldig uitgebrachte

minste drie/vierde

de

in

met een meerderheid

is aangenomen

ledenraadsvergadering

het-

voorstel van

voorzien van advies van de raad van commissarissen

bestuur

van ten

stemmen. Wijziging kan

op grond van een daartoe strekkend

slechts plaatsvinden

dan-

worden gewijzigd

van de

cooperatie: Cooperatie De Friesland, gevestigd te Leeuwarden,

van

welk—

advies een kopie aan deze akte wordt gehecht. Voorts heeft de raad van

in

artikel

cooperatie de goedkeuring

van de voormelde

commissarissen

11 lid 3 juncto 2 sub k.

van de statuten

als

bedoeld-

van de voormelde

cooperatie verleend. Het voorstel tot splitsing van de Onderlingeis overeenkomstig

Waarborgmaatschappij
de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

Zorgautoriteit,

waarvan

welke

in

de statuten

van-

voorts overlegd aan de Nederlandse-

blijkt uit een schriftelijke

Zorgautoriteit,

Nederlandse

het bepaalde

in

bevestiging

van de

kopie aan deze akte zal worden—

gehecht.
Hoofdstuk

III. Totstandkomin

Alle handelingen

van de afs litsin

die de wet en de statuten

van de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

voor de totstandkoming

verricht. Ter uitvoering

van het hiervoor sub

gaat de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

van de afsplitsing

II.10 vermelde

vereisen, zijn ——

besluit tot afsplitsing—

hierbij over tot afsplitsing

in

de zin van

artikel 334a, derde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij:

het vermogen

van de Onderlinge

Waarborgmaatschappij,

die

bi>

niet ophoudt te bestaan, onder algemene titel en overeenkomstig

voorstel tot afsplitsing

opgenomen

beschrijving

wordt verkregen

die hierbij door de Onderlinge

naamloze vennootschap,

wordt opgericht en wordt geregeerd

door de

in

deze afsplitsing
de

in

het

door de N.V., een

Waarborgmaatschappij

de onderhavige

akte opgenomen

statuten.
De statuten van de N.V. luiden als vol

t;—

STATUTEN.

Company.info

Naam

zetel en historie.

Artikel

1.

1.1.

De vennootschap

is

genaamd:

1.2.

De vennootschap

is

gevestigd te Leeuwarden.

1.3.

De zorgverzekeraar

in

De Friesland Zorgverzekeraar

zijn huidige samenstelling

N.V.

bestaat per een januari
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elf en is ontstaan

tweeduizend
onderlinge
Fr

:

waarborgmaatschappij
t eeri ~aiiuari

De-

Waarborgmaatschappij

Onderlinge

iesland Zorgverzekei aar U.A. Deze onderliricge

bestoiid seder

van de-

ten gevolgc. van eeii afsplitsiiig

waar borgmaatsc:lia ppij

en is ontstaan

negeiitie»hoiiderdnegeiitig

uit

twee a Iidere foncl se is, na ine lig k :
de onder linge waar borgmaatschappi)

Waarborgmaatschappij

"Algemeen

U.A., gevesticgd te Leeuwarden,

Onderlinge-

Provinciaal

Fries

Ziekenfonds"—

opger ic;ht op eeri januari

rtig, ontstaan

dzeveneiivec

negentierihonder

:

ciit cle fusie varru

"Heerc riveen en Oriistreken",

A.

liet. M..i.itschappij-ziekenforids

B.

opgericht op vijftien april negentienhonderddertig;
"Friesland-Noord",
het Maatschappij-ziekenfonds
np eeiientwiritig

C.

h<'t Maats<
opcge richt

iinei

waarbnr gmaatschappij

Waar bor gma,itschappij

I

en
:

"Onderlinge

Ziekeiifoncls "Leeciw ii den-Sneek" U.A.",
welk ziekeiifoii<ls

is ontsteiari

Ircgellt ier) lrorrder dviereiizevc

ntig, va<i :

gevestigcl t<. Leeuwarcleii,
op eerl jairuai

het "Algemeen Onderling

Ziekenfonds

omstreken", opgericlit op

c..en niei

i<.httieiihnnder
lic't "Algemeen

is ontstaan

<lvieii <..iiveerticg ;

clooi. fusie

Sneek en

eii

Leeciwarder Zieke'.rifoiicls,

w< ik ziek< ri

liet ziekenfonds
op negeiitien

van :

"Eendracht maakt macht", opgericlit

februari

achttienlioiiderdvijfeniiecleiit

het. zieke.nfonds

ig;

"Recht door Zee", opgericht

achttien juni achttienhonderdvijftien.—
Doel.
Artikel

2.1.

2.
Dc. verinootschap

heeft tc'n doe I:

het op groiidslag van cn riiet iriachtiicrniiig

Company.info

foiids

cloor fusie, op eeri april

negentienhonderdvijfenveertig,

b.

k",

"Fr resland-Zuidwestho<

liappij-zi<.kenfonds

negentienhonderdeenendertig;
de onderlinge

eii

niei iiecdeiitienhonclerdclerti<l;

op acliteiitwintig

op gericht—

van hc t bepaalde

in

de

op-
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Zorgverzekeringswet,

de Algemene

a.

in

wet- en regelgeving

hebbende

de overige daarop betrekking

zorgverzekeraar

Wet Bijzondere Ziektekosten

zoals bedoeld

en (doen) uitvoeren

in

van de zorgverzekering,

de Zorgverzekeringswet;

(doen) verrichten

van de taken opgedragen

de Algemene

Wet Bijzondere Ziektekosten

bevorderen

van de volksgezondheid

voor

gezondheidszorg

in

in

of-

welke al dan niet

zijn of worden

de wet aan de zorgverzekeraar

d.

(AWBZ);

met de volksgezondheid,

houdende

het bepaalde

ingevolge

op het terrein van

(doen) treffen van andere voorzieningen
verband

als

de zin van de Zorgverzekeringswet:

(doen) aanbieden

in

(AWBZ) en

bij-

opgedragen;—

het algemeen

en

het bijzonder haar verzekerden

dete doen

bevorderen;
via een sterke marktpositie

kwalitatief verantwoorde

2.2.

hiermee rechtstreeks

bevorderlijk

in

3.1.

kan zijn

De vennootschap

verband

houdt of daartoe

de ruimste zin.

beoogt noch direct noch indirect het maken van winst.—

aandelen.

3.—
kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk

tweehonderdvijfentwintig

tweeduizend
nominaal

3.2.
3.3.
3.4.
3,5.

en—

zorg,

en voorts al hetgeen

Ka itaal en

Artikel

(doen) streven naar een betaalbare

euro (C

eenhonderd

euro (C 225.000,00) verdeeld

duizend

tweehonderdvi)ftig

aandelen

in

(2.250) aandelen, elk groot

100,00).

Uitgifte kan alleen tegen volstorting
De aandelen

bedraagt

geschieden.

luiden op naam.

Voor de aandelen

worden geen aandeelbewijzen

Het vestigen van pandrecht

op aandelen

uitgegeven.

van de vennootschap

is

verboden,—

Re ister van aandeelhouders.
Artikel

4.1.

4.
De raad van bestuur

houdt een register waarin de namen en adressen

van-

en van hen die een recht van vruchtgebruik

op-

alle houders van aandelen
die aandelen

hebben, zijn opgenomen,

aan alle bepalingen

4.2.

Company.info

De aandelen

worden

van artikel
in

en welk register overigens

85, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

het register doorlopend

genummerd.

voldoet-
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Certificaten.—
Artikel 5.
De vennootschap

van certificaten
Uit ifte van

Artikel

6.1.

van aandelen.

aandelen.

6.
De algemene

— hierna

van aandeelhouders

vergadering

— kan besluiten

algemene vergadering

6.2.

te verlenen aan de uitgifte

haar medewerking

is niet bevoegd

te noemen: de

tot uitgifte van aandelen.—

De raad van bestuur stelt de koers en de verdere voorwaarden

vast, met inachtneming

van het overigens

daaromtrent

in

van uitgifte—

deze statuten

bepaalde.

6.3.

Uitgifte van aandelen

bepaalde
~Inkoo

Artikel

/.1,

in

geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd

artikel 80,

ei en aandelen.

7.—

Ka

De raad van bestuur

lid

2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.—

itaallvetmindedn

.

7.2.

in

kan, met inachtneming

te vervreemden.

verstande

is van overeenkomstige

kan aan aandelen

bedoeld

een vruchtgebruik
De vennootschap

kapitaal. Aandelen
buiten beschouwing

in

uitgifte van nog niet

toepassing,

met dien

pari kan geschieden.

van de winstverdeling

op-

de-

tellen

rust.
kan geen stem uitbrengen

op aandelen,

in

haar eigen

waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend

gelaten bij de vaststelling

vergadering

worden—

van-

of een bepaald gedeelte

is vertegenwoordigd.

van het bepaalde

kan met inachtneming

99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek,

besluiten tot vermindering

geplaatste kapitaal door intrekking

Company.info

eigen-

de vorige zin niet mede, tenzij op zodanige aandelen

het kapitaal ter vergadering
De algemene

gehouden

haar eigen kapitaal geen recht

ontlenen. Bij de berekening

enige uitkering

7.5.

in

de wet,

titel doen verwerven.—

ook beneden

dat zodanige vervreemding

De vennootschap

aandelen

Het bepaalde omtrent

in

volgestorte

de vennootschap

onder bezwarende

haar eigen kapitaal

geplaatste aandelen

7.4.

van de bepalingen

De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap

aandelen

7.3.

van aandelen.

Levedn

op door haar vast te stellen voorwaarden,

aandelen

het

van aandelen

te verminderen.

aandelen

bij statutenwijziging

aandelen

waarop het besluit betrekking

in

artikel

van het

of door het bedrag van

de-

In dit besluit moeten de

heeft, worden aangewezen

en moet
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van het besluit zijn geregeld.

de uitvoering

Een gedeeltelijke

aandelen

geschieden. Van het vereiste van evenredigheid

Voor de levering van aandelen

overstaan van een

in

waarbij betrokkenen

dienaangaande
Blokkerin
Artikel

8.1.

in

is

Nederland

vereist een daartoe bestemde ten

van aandelen

Overdracht

in

De aandeelhouder

met inachtneming

die een of meer aandelen
van de algemene

overdragen,

wil

niet gelijktijdig

met de weigering

8.5; de vennootschap

omschreven

in

goedkeuring

van de verzoeker als gegadigde

goedkeuring

heeft, tegen

betrekking

op de wijze als—

zelf kan slechts met
worden aangewezen.—
indien de

niet binnen zes weken na het verzoek om

op dat verzoek heeft beslist.

De verzoeker en de door hem aanvaarde

gegadigden

zullen in onderling

vaststellen.

Bij gebreke van overeenstemming

door een onafhankelijke

deskundige,

bestuur en de verzoeker

in

geschiedt de vaststelling

onderling

van de prijs

aan te wijzen door de raad van

overleg.

Indien de raad van bestuur en de verzoeker omtrent de aanwijzing

onafhankelijke

aan de

die bereid zijn al de

wordt eveneens geacht te zi~n verleend,

overleg de prijs van de aandelen

Company.info

nadat de

indien de algemene

contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld

algemene vergadering

behoeft

van de goedkeuring

waarop het verzoek om goedkeuring

De goedkeuring

van artikel

of wordt geacht te zijn verleend.

wordt geacht te zijn verleend,

artikel

in

vergadering.

verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden,
aandelen,

aandelen

8.7.

is verleend

De goedkeuring

niet begrepen

van door haar verkregen

moet plaats vinden binnen drie maanden

De overdracht

vergadering

daaronder

de vennootschap,

door de vennootschap

en met artikel

goedkeuring

8.6.

van het

de wet bepaalde.—

daartoe de goedkeuring

8.5.

akte

8.

8.2 tot

8.4.

met inachtneming

partij zijn en overigens

haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden

8.3.

notaris verleden

hebbende

standplaats

sre elin

vervreemding

8.2.

mag worden

aandeelhouders.

van alle betrokken

met instemming

afgeweken

7.6.

op alle betrokken

moet naar evenredigheid

terugbetaling

deskundige

geen overeenstemming

van

bereiken, geschiedt

dedie—
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dooi de Voorzitter van de Kamei van Koophandol,

aanwijzing

gebied de vennootschap

8.7.

haar feitelijke vestiging

vastgesteld,
vrij

is de verzoeker

te beslissen, of

gedurende

hij zijn aandelen

welker

heeft,

door de onafhankelijke

Zodra de pri>s van de aandelen

in

deskundige

is

een maand na de prijsvaststelling

aan de aangewezen

zal-

gegadigden

overdragen.
Bestuur
Artikel

9.1,

9.
wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen,—

De vennootschap

bestuurd

het-

door een raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met

besturen van de vennootschap,

waaronder

mede dient. te worden verstaan

als-

het bepalen en uitvoeren van het dageli)ks beleid van de vennootschap
bedoeld

9.2.

in

3:15 van

artikel

De raad van bestuur stelt onder goedkeuring

commissarissen

van de raad van

van de statuten

en met inachtneming

haar intern betreffende

waarin aangelegenheden

9.3.

de Wet op het financieel toezicht.—

een reglement

op

geregeld.—

worden

zo dikwijls een van haar leden het verlangt-—

De raad van bestuur vergadert

en elk lid van de raad van bestuur heeft een stem. De raad van bestuur—

meerderheid

besluit bij volstrekte

van stemmen.

van stemmen

Bij staking

beslist de algemene vergadering.

9.4.

De raad van bestuur kan ook buiten vergadering

besluiten

nemen, mits alle—

leden van de raad van bestuur zich per brief of langs elektronische

voor het voorstel hebben verklaard.

aangetekend

in

het notulenregister

Een aldus genomen

weg,

besluit wordt

van de raad van bestuur,

dat door

de-

secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het
nemen van een zodanig besluit bli>kt, worden bij het notulenregister

bewaard.

9.5.

Aan de goedkeuring

onderworpen

verandering

onderneming,

a.

van de algemene

de besluiten

overdracht

van aandeelhouders

in

of het karakter van de vennootschap

of de

ieder geval:

van de onderneming

of vrijwel de gehele onderneming

aan een derde;

het aangaan

vennootschap

Company.info

zijn—

van de raad van bestuur omtrent een belangrijke—

van de identiteit

waaronder

vergadering

of verbreken

van duurzame

of een dochtermaatschappij

samenwerking

van de

met een andere
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vennote

in

dan wel als volledig aansprakelijke-

of vennootschap

rechtspersoon

of vennootschap

vennootschap

een commanditaire

onder firma, indien deze samenwerking

of verbreking

van

betekenis is voor de vennootschap;

ingrijpende

het nemen of afstoten van een deelneming

een-

het kapitaal van

in

ter waarde van ten minste een derde van het bedrag

vennootschap

van de activa volgens de balans met toelichting

een geconsolideerde

vennootschap

jaarrekening

vastgestelde

balans opstelt, volgens de

volgens de laatst

balans met toelichting

geconsolideerde

of, indien de

door haar of

van de vennootschap,

een—

dochtermaatschappij.

9,6,

besluiten

a,

van de raad van bestuur

omtrent:—

uitgifte en verkrijging

van aandelen

van de vennootschap

of van schuldbrieven

van toelating

als bedoeld

onder firma waarvan

vennote is;

in

artikel

1:1 van

handelsfaciliteit

de Wet op het

markt of

systeem uit een

vergelijkbaar

staat-

van een intrekking

die geen lidstaat is dan wel het aanvragen

tot-

multilaterale-

markt of een

financieel toezicht of een met een gereglementeerde

multilaterale

een-

ten laste van

van de onder a bedoelde stukken

de handel op een gereglementeerde

handelsfaciliteit,

ten laste

en schuldbrieven

volledig aansprakeli]k

de vennootschap

het aanvragen

in

of vennootschap

vennootschap

commanditaire

b,

zijn onderworpen—

van de raad van commissarissen

Aan de goedkeuring

van

zodanige toelating;
of verbreken

het aangaan

van duurzame

vennootschap

of een afhankelijke

rechtspersoon

of vennootschap

vennote

in

een commanditaire

dan wel als volledig aansprakelijke

vennootschap

of vennootschap

of verbreking

van

betekenis is voor de vennootschap;

het nemen van een deelneming

ter waarde van ten minste een

vierde van het bedrag van het geplaatste

kapitaal

met de reserves

volgens de balans met toelichting

van de vennootschap,

of een afhankelijke

in

vennootschap,

Company.info

van de

met een andere

maatschappij

onder firma, indien deze samenwerking
ingrijpende

samenwerking

maatschappij

door haar

het kapitaal van een andere

alsmede het ingrijpend

vergroten

of verminderen
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van zulk een deelneming

;

die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde

investeringen

gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de

vereisen;

volgens haar balans met toelichting

vennootschap

een voorstel tot wijziging van de statuten;
een voorstel tot ontbinding

van de vennootschap;

aangifte van faillissement

van de vennootschap

aantal werknemers

ingrgpende

wijziging

in

afhankelijke

maatschappij

respectievelijk

of van

van de vennootschap

een—

;

een voorstel tot vermindering

of beeindiging

van een

de arbeidsornstandighedon

aantal werknemers

aanmerkelijk

of van een afhankelijke

of binnen een kort tijdsbestek;

tegelijkertijd

maatschappij

van betaling;

van een aanmerkelijk—

van de arbeidsovereenkomst

beeindiging

wijziging

van surseance

en aanvraag

van het geplaatste

kapitaal;

van het gebruik van de merken

handelsnamen

'De Friesland'n

'De Friesland

Zorgverzekeraar';
wijziging

of beeindiging

bestaande uit DFZ

binnen de groep van rechtspersonen

Tussenholding,

n.

wijziging

te noemen: "Divisie De

(hierna gezamenlijk

Friesland Zorgverzekeraar")

zoals die bestaan op de datum

van de kernlocatie

van-

zoals hierna gedefinieerd;

van DFZ Tussenholding,

oprichting

en haar

zoals hierna gedefinieerd

dochtermaatschappijen

merken—

van het gebruik van de andere

Leeuwarden

voor Divisie De Friesland

Zorgverzekeraar;
wijziging

van de bestaande

meerjarenbeleid,

waaronder

strategie en het bestaande—
mede begrepen

van de Raad van Bestuur als bedoeld

in

de

het

in

artikel 9,

lid

reglement-

2 bepaalde

beleidsvoornemens;-vaststelling

en wijziging

van het jaarlijkse budget en jaarplan;

vaststelling

en wijziging

van het reglement

Bestuur als bedoeld
vaststelling

in

artikel 9,

lid

2;

en wijziging van het reglement

Verzekerdenraad

van de Raad van

van Divisie De Friesland

voor de

Zorgverzekeraar;

een voorstel tot fusie of splitsing van de vennootschap,

Company.info
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een besluit over het aangaan,

waarmee een belang van twee miljoen

participaties

euro (C

vijfhonderdduizend

2.500.000,00) of meer gemoeid

en het uitoefenen

Divisie De Friesland

van stemrecht

Zorgverzekeraar

en ander voor zover het besluiten

dan wel voor een of meerdere

vennootschap,

behorende

worden geacht van ingrijpende
uitgifte van aandelen,

een

betreft die van ingrijpende
als geheel-

Friesland-

onder Divisie De

ressorterende

tot-

van een

op aandelen

betekenis zijn voor Divisie De Friesland Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar

is;

op niet ter beurze genoteerde

van stemrecht

het uitoefenen

aandelen

van-

de wijziging of de beeindiging

vennootschappen.

In ieder geval

betekenis te zijn besluiten

kapitaalvermindering,

wijziging

inzake

van statuten,

juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding;
van de bedrijfsactiviteiten

het uitbreiden

activiteiten;

met branchevreemde

Zorgverzekeraar

van Divisie De Friesland

het door een onder Divisie De Friesland Zorgverzekeraar

ressorterende

vennootschap

andere ondernemingen

van het beheer over

aanvaarden

zodanig—

dan wel het afstand doen van een

beheer;
X.

het door een onder Divisie De Friesland Zorgverzekeraar

ressorterende
verkrijging,

vennootschap

van registergoederen

en bezwaring

vervreemding

tot

aangaan van overeenkomsten

tot het aangaan van overeenkomsten
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

en

waarbij de vennootschap

verbindt,

derde sterk maakt of zich voor zekerheidstelling

zich

zich voor een

voor een schuld

van een ander verbindt;

het doen van investeringen

onder t

—

die vallen binnen

vennootschap

vastgestelde

miljoen euro (C

—

vastgestelde

het met die investering

Company.info

bedoeld—

budget en die een totaalbedrag

van vijf—

boven gaan;

— niet zijnde participaties

als bedoeld

die niet vallen binnen het voor de desbetreffende

vennootschap

aa.

als

het voor de desbetreffende

5.000.000,00) te

het doen van investeringen

onder t

— niet zijnde participaties

budget zulks ongeacht de hoogte van

gepaarde bedrag.

het direct of indirect uitoefenen

van stemrecht

op aandelen

in

het
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waarin de vennootschap

kapitaal van vennootschappen

of onmiddelli>k

onclcr a tot en met

7.—
aan cfe besluIten van cle raad va11

Een besluit tot veI lening van cgoecfkeurIng

bestuur omtrent de hiervoor onder c, e,
kan slechts worden

onderwerpen

ecn vef gadeI Ing,
7

9.7.

IJ

I

wclzII

I fl

Het onfbIeken

bedoeld

s, t;Ist

j,

genomen

alle comnlissa

I

en

I, nl

n

omschreven ——
van stemmen

met unanimiteit

isseI

I

in

wezlcf of vcrtecfenwooI digd

alain

van cfe goedkeuI ing van de algeIllene
dan wel raad van commissarissen

in dit

verc]adeI ing van-

op een besluit, als

van het bepaalde

artikel met uitzondering

9.6 onder
bcstuuI of—

artikel

in

van cfe raad van

cfe ver legenwoordIc3ingsbevoetfIfheid

Iecfen van dc r,l;Icf van bestuur

tikel

i,

I .

aandeelhouders

Ar

;lis in dIt lid beschI evcrl-

van dIe vennootschappen

van besluiten

tot de goedkeuring-

houdt met betrekking

aandelen

IniddellIjk

aan.

nIef.

10.

10.1. De

raad van bestuur bestaat uit een aantal natuurlijke

personen dat gelijk is

aan het aantal leden van de raad van bestuur van de na'lrnloze

vennootschap:

onder 'Ilgenlenc titel, hIeIna tc noenlen: "DFZ

of haaI rechtsopvol<ieI
TussenfIolding

N.V., statcItaII gevestigd te LeecIwarden,

DFZ Tussenholding

dit de

', niet dien verstarlde

ra

Icf

van bestuur

uit ten minste

twee leden bestaat.

10.?. Leden

van de raad van bestuur

worden door de algemene

vergldering-

henocnlcf, mef cfIen veIst.lode cl«t. slechts leclen van de raacl van bestuur
benoem(1 tot

r,-1,1cl

van

bestuur. Ingeval de Iaad van bestuur van DFZ Tus c-nholdIng slee;hts

uIt

van DFZ TussenholIIing

lid

kurlnen

worcl< n

bestaat, kunnen daarnaast ook anderen tot

van cfe vennootschap
DFZ TcIssenholdiIlcl

slechts uit cc'n

vennootschap

van een

lid

IIII

van de raad van bestuur

is vervuld

bestaat

cg«at cfe algemc ne veI.gadering

vac ltur-e

in cfe raacf

dan wel DFZ Tussenholding

van bestuur van

aan de

heeft Llericht daf binnen een voor De Ncderlandscllc

N.V. toelaatbare

ccn

van de raad van bcstcIur van cfc

voor clat dc betreffende

DFZ Tussenholding

van clc

worden bI" noenlcf. Ingeval de raacf van besf uuI varl

nIef over tot benoenling

vennootschap

lid

IId

teInlifn cgeen tweecle

lid in

zijn Iaacl van bestuul

Bank
zal

wc11cfcll benoclncf.

10.3. Het vereiste

Company.info

van artikel

10.? kan

terzijde woI den gesteld door een besluit.
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van de algemene

uitgebrachte

stemmen

met twee derden van de

genomen

vergadering

die meer dan de helft van het geplaatste

kapitaal

vertegenwoordigen.

10.4.

De raad van commissarissen

benoemt de persoon die tevens voorzitter van-

de raad van bestuur van DFZ Tussenholding

tot voorzitter van de raad

is

van bestuur van de vennootschap.

10.5. Leden

te allen tijde door de algemene

van de raad van bestuur kunnen

bevoegd ieder
schorsing

De raad van commissarissen

worden geschorst en ontslagen.

vergadering

lid

De-

van de raad van bestuur te allen tijde te schorsen,

kan te allen tijde door de algemene

vergadering

is

worden

opgeheven.

10.6,

Indien een

lid

van de raad van bestuur

binnen drie maanden

vergadering

is

geschorst, dient de algemene—

na ingang

hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing

te besluiten,—

van de schorsing

of handhaving

van de schorsing;

gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving
kan slechts een maal worden

schorsing

genomen

van de

en de schorsing

kan-

daarbij ten hoogste worden gehandhaafd

voor drie maanden,

de dag, waarop de algemene

het besluit tot handhaving

vergadering

genomen. Indien de algemene vergadering
handhaving

bij

ingaande

niet binnen de door

op

heeft

de-

bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing

heeft besloten, vervalt de schorsing.

10.7. Een geschorst
zich

in

lid

van de raad van bestuur wordt

de algemene vergadering

in

van aandeelhouders

gesteld—

de gelegenheid

te verantwoorden

en-

zich daarbij te doen bijstaan.

10.8. In

geval van belet of ontstentenis

bestuur

zi~n

de overblijvende

overblijvende

lid

van een of meer leden van de raad van

leden van de raad van bestuur of is de

van de raad van bestuur tijdelijk met het gehele

belast. In geval van belet of ontstentenis
bestuur of het enige

lid

van alle leden van de raad

van de raad van bestuur

de raad van

voorlopig

met het bestuur belast; de raad van

commissarissen

is alsdan

bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders

neemt de raad van commissarissen

zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen

voorziening

Company.info

is

van—

commissarissen

aan te wijzen. In geval van ontstentenis

Artikel

bestuur—

11.

te treffen.

teneinde een definitieve—
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van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming

De bezoldiging

het beleid, bedoeld

artikel 135

lid 1

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,

door de raad van commissarissen.

vastgesteld

Verte enwoordi
Artikel

in

van

in

12.—

12.1. De

bevoegdheid

tot vertegenwoordiging

aan de raad van bestuur, aan ieder

lid

van de vennootschap

komt, behalve

van de raad van bestuur afzonderlijk—

toe,

12.2. Ingeval de vennootschap
een tegenstrijdig

met een of meer leden van de raad van

belang heeft, dient de raad van bestuur het voornemen

tot het. aaitgaan van de betrokken rechtsliandeling
aan de raad van commissarissen

tegenstrijdig

schrifteli>k ter informatie

voor te leggen. In geval van een

belang tussen de vennootschap
kan de vennootschap

raad van bestuur,

en een of meer leden van

niettemin

van aandeelhouders

is

de-

door die leden van de

worden vertegenwoordigd.

raad van bestuur rechtsgeldig

vergadering

bestuur-

De algemene

steeds bevoegd een of meer andere

personen daartoe aan te wijzen. Een besluit van de raad van bestuur tot het

aangaan van een rechtshandeling
belang als voormeld,

waarbij sprake is van een tegenstri~dig-—

behoeft de voorafgaande

goedkeuring

van de raad van

commissarissen.

12.3.

De raad van bestuur kan aan anderen

binnen

volmacht verlenen de vennootschap—

de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van commissarissen.
Artikel

13.

13.1. Het

toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang
van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming
wordt uitgeoefend

natuurlijke

personen waarvan

het aantal leden gelijk

van de raad van commissarissen

verstande
minimaal

bestaande

door een raad van commissarissen,

van DFZ Tussenholding,

dat de raad van commissarissen
drie natuurlijke

is

uit

aan het aantal leden
zulks met dien

van de vennootschap

personen bestaat. De commissarissen

uit—
staan de

raad van bestuur met raad terzijde,
Bij de vervulling

van hun taak richten de commissarissen

belang van de vennootschap

en de met haar verbonden

raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen

Company.info

zich naar het

onderneming.

De

tijdig de voor de
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van diens taak noodzakelijke

uitoefening

13.2. De

de-

benoemt de persoon die voorzitter is van

raad van commissarissen

raad van commissarissen

gegevens.

tot zijn voorzitter. De raad

van DFZ Tussenholding

van commissarissen

benoemt de persoon die vice-voorzitter

van commissarissen

van DFZ Tussenholding

van de raad

is tot zijn vice-voorzitter.

De

benoemt de persoon die voorzitter van de audit

raad van commissarissen

commissie van de raad van commissarissen
zijn voorzitter van de audit commissie.

van DFZ Tussenholding

De raad van

tot

is

commissarissen—

benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
Artikel

14,1.

14.
De commissarissen

dien verstande

dat slechts leden van de raad van commissarissen

Tussenholding

benoemd

bepaalde

in

commissarissen
personen

aan de vennootschap

Nederlandsche

Bank N.V. toelaatbare

commissarissen

vacature(s)

in

is/zijn vervuld

van DFZ

de raad van

dan wel DFZ

heeft bericht dat binnen een voor De
termijn geen leden

benoemd

zullen worden

in

zijn raad van

waardoor deze uit ten minste

drie—

bestaan.

14.1. kan

Het vereiste van artikel
van de algemene

uitgebrachte

van

van een lid van de raad van

van DFZ Tussenholding

Tussenholding

zal

van de raad van

dan drie leden bestaat gaat de algemene

uit minder

voordat de betreffende

commissarissen

personen

lid

buiten de leden van de raad van commissanssen

commissarissen
Tussenholding

tenzij het

benoemd. Ingeval de raad van commissarissen

worden

niet over tot benoeming

vergadering

DFZ—

uit minder dan drie natuurlijke

bestaat, kunnen ook anderen tot

DFZ Tussenholding

van

is. Ingeval de raad van

volzin van toepassing

van DFZ Tussenholding

commissarissen

14.2

worden tot commissaris,

kunnen

de volgende

met-

benoemd door de algemene vergadering,

worden

vergadering

stemmen

terzijde worden gesteld door een

genomen

besluit-

met twee derden van de

die meer dan de helft van het geplaatste

kapitaal

vertegenwoordigen.

14.3. De

algemene vergadering

kan besluiten

tot schorsing of ontslag van een

commissaris.

14.4.

Indien de algemene

algemene vergadering
besluiten,

Company.info

vergadering

een commissaris

binnen drie maanden

heeft geschorst dient de

na ingang van de schorsing

het zij tot ontslag, hetzij tot opheffing

of handhaving

van de-

te
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schorsing;

gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit

bij

kan slechts een maal worden genomen

van de schorsing

handhaving

de-

het besluit tot

op de dag, waarop de algemene vergadering

niet binnen de

heeft genomen. Indien de algemene vergadering

handhaving

en

voor drie maanden,—

schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd
ingaande

tot-

bepaalde termijn tot ontslag of tot. opheffing van de

voor de handhaving

schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

14.5.

Een geschorste commissaris

algemene vergadering

wordt

de gelegenheid

in

van aandeelhouders

gesteld zich

te verantwoorden

de

in

en zich

daarbij te doen bijstaan.

14.6.

De commissarissen

(resterende) benoemingstermijn
van DFZ Tussenholding

commissarissen

voor een penode die geli~k is aan hun-

worden benoemd
als

lid

van de raad van commissarissen-

met dien verstande

dat leden van de raad van

niet voldoen aan het

die bij hun benoeming

in

14.1—

artikel

gestelde vereiste worden benoemd voor vier jaren, althans tot na afloopna afloopvan de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders
van die vier jaren.

14.7.

Indien zich een tussentijdse

vacature

in

de raad van commissarissen—

voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld;
spoedig mogelijk een definitieve voorziening

bepaalde

in

voorziening

de laatste volzin van artikel

een tussentijds

in

die zijn voorganger

14.8.

het-

getroffen onverminderd

14.1. Degene

ter-

die is benoemd

ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd

nog te vervullen

De raad van commissarissen

evenwel wordt zo

had.

kan aan de commissarissen

of aan een

of—

meer van hen een beloning toekennen.
Artikel

15.

15.1. De

raad van commissarissen

kan, met inachtneming

reglement opstellen waarin de verdeling van

commissarissen

15.2.

zi>n

van deze statuten,

taak over de verschillende—

nader zal worden geregeld.—

De raad van commissarissen

kan bepalen dat een of meer van zijn

toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten

leden—

van de vennootschap

bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie

andere bescheiden
handelingen,

uitoefenen.

Company.info

een

en kennis te nemen van alle plaats gehad

dan wel een gedeelte van deze bevoegdheid

en

en-

hebbende—

zullen

kunnen—
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15.3. De

vergadert zo dikwijls als een van zijn leden het

raad van commissarissen

verzoekt.

besluit bij volstrekte

Hij

van stemmen

is

het bepaalde

artikel

21.5 en

21.6 van

artikel

in

15.5 bepaalde,

artikel

kan de raad van commissarissen

nemen, wanneer niet de meerderheid

geen besluiten

Bij staking

toepassing.—

overeenkomstige

15.4. Behoudens het

in

van stemmen.

meerderheid

van de leden aanwezig

Is.

15.5.

kan ook buiten vergadering

De raad van commissarissen

mits alle leden van de raad van commissarissen

besluit wordt aangetekend

commissarissen,
bescheiden

in

het notulenregister

langs—

Een aldus genomen—

van de raad van

dat door de secretaris van die raad wordt gehouden;

waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt,

bij het notulenregister

15.6. De

zich per brief of

weg, voor het voorstel hebben verklaard.

elektronische

nemen,—

besluiten

de

worden—

bewaard.
van de

leden van de raad van bestuur zi~n bevoegd de vergaderingen

raad van commissarissen

bij

de raad van commissarissen

te wonen en daar het woord te voeren, tenzg
anders besluit. De leden van de raad van

bestuur zijn verplicht alle door die raad verlangde

inlichtingen

te—

verstrekken.—

15.7. De

raad van commissarissen

inwinnen

15.8. Indien

op zodanige gebieden,

van deskundigen

commissarissen

kan op kosten van de vennootschap

maatregelen

tot aanvulling

als de raad van

van zijn taak wenselijk acht.

voor een juiste uitoefening

het aantal commissarissen

adviezen—

daalt beneden de drie zullen onverwijld—
worden genomen;

van het ledental

intussen

blijft de raad wettig geconstitueerd.
Al

emene ver aderin

Artikel

16.

16.1. Jaarlijks

wordt uiterlijk binnen zes maanden

algemene vergadering,
Hierin worden

na afloop van het boekjaar

hierna te noemen: "jaarvergadering",

een-

gehouden.—

behandeld:

de jaarrekening;

het jaarverslag,

tenzij artikel 396

lid

6 of artikel 403 van Boek 2

van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap

het voorstel om kwijting te verlenen

bestuur voor het door hen

Company.info

in

geldt;

aan de leden van de raad

het desbetreffende

van-

boekjaar gevoerde
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blijkt of dat

beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening
beleid aan de algemene

vergadering

toezicht daarop;

voor het door hen gehouden

commissarissen

van—

die op de agenda zijn geplaatst door de raad

onderwerpen,

de-

bekend is gemaakt en aan

bestuur of door de raad van commissarissen;
onderwerpen,

waarvan

de behandeling

schriftelgk

verzocht door

en/of certificaathouders,

een of meer aandeelhouders

indien de vennootschap

kapitaal vertegenwoordigen,

of-

die alleen

gedeelte van het geplaatste

ten minste een honderdste

gezamenlijk

is

het verzoek

niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering

heeft ontvangen

vennootschap
opgenomen

de oproeping

worden—

verzet en welke onderwerpen

zich daartegen
in

belang van de

en mits geen zwaarwichtig

als—

of op dezelfde wijze aangekondigd

de hiervoor sub d bedoelde onderwerpen;

dat-

hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande
orntrent onderwerpen
aanvullende

oproeping

die niet

oproepingsbrief

in

de oproepingsbrief

met inachtneming

of

gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden—

een vergadering,

vertegenwoordigd

16.2. Andere algemene

een

van de voor de

besloten, tenzi> het besluit met algemene stemmen
in

in

waarin alle aandeelhouders

wordt genomen

aanwezig

of

zijn.

vergaderingen

van aandeelhouders

worden gehouden

zo-

dikwijls een van de leden van de raad van bestuur of de raad van

commissarissen

zulks wenselijk acht of een of meer aandeelhouders

tezamen ten minste een/tiende
vertegenwoordigende,
de te behandelen
Plaats en o roe
Artikel

gedeelte van het geplaatste kapitaal

zulks schriftelijk en onder nauwkeurige

onderwerpen

van-

verzoeken.

in

17.

17.1. De

algemene vergaderingen

Nederland

in

van aandeelhouders

de gemeente waar de vennootschap

een algemene vergadering

van aandeelhouders

worden gehouden

haar woonplaats
gehouden

aandeelhouders

aanwezig

van bestuur zijn gehoord.

of vertegenwoordigd

in

heeft. In

elders dan

behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen,

Company.info

opgave

indien

alle—

zijn en de leden van de raad

21/32

Pels Rijcken

5 Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

17.2. Tot

de algemene

vergaderingen

alle—

zijn op te roepen

van aandeelhouders

aandeelhouders,

17.3. De

geschiedt door de raad van bestuur of de raad van

oproeping

commissarissen
in

17.4.

door middel van brieven gericht aan de adressen, vermeld—

het register van aandeelhouders.

behalve plaats en tijdstip van de vergadering,

De brieven vermelden,

Indien een voorstel tot statutenwijziging

onderwerpen.

behandelen

orde komt vindt voorts het bepaalde

17.5. De

in

artikel

de
aan

tede-

29.2 toepassing.

geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de

oproeping

vergadering.

18.

Artikel

18.1. De

algemene vergadering

voorzitter

van aandeelhouders

van de raad van commissarissen,

De vergadering

diens plaatsvervanger

door de
of een

lid

aangewezen.

van die raad uit zijn midden

18.2.

wordt voorgezeten

voorziet zelf

in

haar leiding, indien geen commissaris

als—

voorzitter fungeert.
Notulen.

19.

Artikel

19.1. Van

het verhandelde

worden notulen

in

een algemene vergadering

opgemaakt,

van aandeelhouders

welke door de voorzitter van de vergadering

en

een door hem aan te wijzen persoon worden ondertekend,

19.2. Indien
is de

van het verhandelde

mede-ondertekening

een notarieel proces-verbaal
daarvan

door de voorzitter

wordt opgemaakt,—

van de vergadering

voldoende.

A rti

ke

I

20.—

20.1. Iedere

is bevoegd elke algemene

aandeelhouder

aandeelhouders

bij te wonen en daarin

20.2.Iedere aandeelhouder
vergadering

een of meer aandelen

register-accountant,—
Stemrecht.
Artikel

Company.info

21.

van

het woord te voeren.

kan zich door een schriftelijk

doen vertegenwoordigen,

vergadering

gevolmachtigde

mits de gevolmachtigde

van de vennootschap

is danwel

ter-

houder van

advocaat, notaris

of—

Pels Rijcken
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ota t is s en

21.1. Ieder
21.2.

van een stem.

aandeel geeft recht op liet uitbrengeii

Alle besluiten

uitcdebr;«(d«te

bij volstrekte

worden genomen

tenzij

sten«r««en

in

meerderheid

deze statuten

van de

grotere ri«eecdeihoicl is

( er«

voor (geschreven,

21.3,

Blaiioo stem(r«en en stemrr«er«vc«n

te zijn

woi den geacht niet

onwaarcle

uitgebracht.—

21.4.

Over zaken wordt mondeling,

over personen schriftelijk bij ongetekende

briefjes geste(i«d.
stakii«g van stei««i««en over z,«keii, worclt h(-.t vooi stel ge.iolit te zijn ——

21.S. Bij

ver.worpen.

21.6.

over personen

Indien bij een stemming

volstrekte meerderheicl
Wor(it

gel«oudei«.

niemand

heeft verkl egen, wordt een nieuwe vrije stemming-

Zo nodig wordt door een tussenstemming

beslist

h( ster««ming
1

21.7. Alle

voorstellen

hc.'.t

kuni«eii

van de sten«gerechtigden

21.8. Aan

een vruchtgebruiker

heeft

ni(«t

Arlikel

bi

Bij staken van stemmen

worclen aancdei«omen,

ziel« (jac«rtegen

kan geen stemrecht

inclien geen

llltgegeven

ehele

in

en deze

worden toegekend

zign toc-«gekend

naar het bep'«aide

heid van het

aanwezi

na

verzet.

tot i«iidelen, welke de vei«noot.

houdt, wordt verwezen
Besluitvormin

bij ac c lan«atic

vaii d('. venl«ootsclle«p

bel.r ekkir«cj

tussen welke twee

door de voorzitter ter ver gacjering getrokkeii lot.

de recht.en die door de wet

n«e(lewerking

21..). Met

clie bij (je twee(l» st('.11«ITllng

uitgemaakt

zal plaatshebben.

l«erstemn«in(j

verkiegen,—

hebbei«.

zic:l«verenigd

cie r««eeste sten«n«er«op

personer«

i»eeiderheid

wedero(11 geei«volstrekte

cl «n

heist.en«d tcisser« cle twee p('rsor«en,

dai«word

de-

eerste stemming

bij de

o(«r

ta

111

tifioaten van

;1

«n(ielen.

haai eig(«ii kapitaal--

oh,«l« in

artikel

I'10u(.leis val«111( t

7.4.

e laatste ka

itaal.—

22.

De algen«ene

vergader

ir«g

kan, inits inet «Igemene sten«n«en,

omtrent .ille aan de or.cle komende oncler werpen,
aanwezig

of vertegenwoordigd

inclier« ;-«lle

zijn, ook al is het t«epae«lde

in

besluiter«

nen«en

aandeelhociclers
artikel 17 niet

in

acht

genomen.
Besluit>re~m>inr

Artikel

t>uitr«n

uerce~derinq.

23.—

Alle besliiitei«,

die

in

een alge(r«( ne veigaclering

genor««en

kunnen

ook buiteii vergadei ing genocnen worden, inits alle aandeelhouders

Company.info

worde», kuiinen
zich per brief
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weg, voor het voorstel hebben verklaard

of langs elektronische

zijn gehoord.

raad van bestuur en de commissarissen

Boek aar
Artikel

24.1,
24.2.

en 'aarversla

aarrekenin

24.—
is gelijk aan het kalenderjaar.

Het boekjaar van de vennootschap

Binnen vijf maanden

na afloop van elk

boekjaar, behoudens

op, alsmede een verslag omtrent

balans en een winst- en verliesrekening
de gang van zaken van de vennootschap

gedurende

De balans en de winst- en verliesrekening

toelichting,
grondslagen

waarop de waardering

gaan vergezeld

een-

van

omtrent de

van de activa en passiva en de bepaling—

berust.

De balans, de winst- en verliesrekening

ondertekend

het boekjaar.

onder meer een uiteenzetting

bevattende

van het resultaat

24.4.

maakt de raad van bestuur een

omstandigheden,

op grond van bijzondere

van-

verlenging

door de algemene vergadering-

deze termijn met ten hoogste zes maanden

24.3.

en de leden van de

worden—

en de toelichting

door alle leden van de raad van bestuur en commissarissen;

ontbreekt op enig stuk zodanige handtekening
op het betreffende

dan wordt de reden

daarvan-

stuk vermeld.

Re isteraccountant.
Artikel

25,1,

25.
De algemene

vergadering

om de door de raad van bestuur opgemaakte

het bepaalde

overeenkomstig

de opdracht-

verleent aan een registeraccountant

in

artikel

jaarrekening

393,

lid

te onderzoeken—

3, Boek 2, Burgerlijk—

Wetboek.

25.2.

De in het vorige lid bedoelde

alle boeken en bescheiden

vennootschap

25.3.

De registeraccountant

van zijn onderzoek
De algemene

van de vennootschap,

moeten hem desverlangd

in

De waarden

van de

worden getoond.

weer.

kan de aan de registeraccountant

opdracht te allen tijde intrekken.

Overigens

is ten aanzien

als hiervoor bedoeld, en het intrekken

gemeld artikel 393 van toepassing.

Dechar e leden van de raad van bestuur en commissarissen.

Company.info

tot inzage van

en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag

een verklaring

vergadering

van de opdracht,

is gerechtigd

brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de

raad van commissarissen

25.4.

registeraccountant

verleden
van het verlenen-

daarvan

lid 2

van
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Artikel 2C?.—

veileniii(l van kwijtin(j aai) eei)

strekt niet tot

door de algemene vergadering

van de jaarrekening

Vaststelling

lid

of een cominissaris.

vari cle iaad van bestuur

Winst ei) v(.rlies.

. 7.

Artikel

27.1

Uitkering

vaststelling

27.2, De

het

van winst ingevolge

dit arl.ikel bepaalde

is.

inch'eslist oi))tient reserveiing of uitkeiing

wii)st, 1))et dieri veistande

dat de wii)st uitsluitei)cl

tei) bate van PPn of meer ii)stellingen

volksgezondheid.

geschiedt na

waaruit blijkt clat zij geoorloofd

van de jaarrekening

algemer)P. vergadei

in

Overeenkomstig

vai) de

kan wol clPII aail(1('.wencl

op het cjet)ied van de

artikel 122, Boek 2, Burgerlijk Wetboek

kan het in de voiig('. zin bepaalde worden gewijzigd.

27.3.

DP.

vPnllootschai)

kan aall c1e aal1(lPclhoLld('rs

v(?QI Lilt kei ir)g vzltb lf i.. wlilst.

slechts

ailcleie geiecliticjcl(.ii tot de

Pil

LlltkPI Ii)gei1

doc

n

vooi 7ovPI flaail elcjPn

vei n)o(jen grotei. is dan het bedi'1(j van het gc..i>laatste kapit'ial vei n)eeidei(l

met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.—

27.4.

TPn IzistP. vaii clP clooI de wP.t vooicjP.scl'11 P.vP.n reserves mag PPII t('kort

slee:l)ts worden gedekjd voor
Artike

28.1.

I

zovei'e

wet dat toestaat.

? 8.
Dividendeii

zij opeisbaai

vier weken na vaststellii)g,

tenzij de algelllc'I)P

daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum

vergadering

bepaalt.

28.2.

Dividei)del), w('Ike bii)i)en vi1f >ai eii i)a de «1aliv IIlg vall cl('wPecle clag
w

I

il

op zij opeisi>

I

II

ziJn cjew(?I cl(.'.ll, niet iii oiitv,iiig..t zi111

geiioi))c.i),—

vei vallen aaii de vennootschap.

28.3.

De algemene

vergadering

gedeelte..lijk

28.4.

in

kan besluiten,

een andere vorm dan
het bep)aide

Onvein)indercl

in

aitikel

in

dat dividenden

geheel of

coi)tanten z(illen worden uitgekeerd.

27.3, kan cle,il(jei))ene

vercj;-idering

b(.slciiten tot geh('le of gecleelt( lijke uitkerincj vai) reserves.

28.5.

Or)ver())inderci

vergadering

het bepaalde

ii)

artikel

27.3, wordt,

op voorstel van de raad van bestuur dat bepaalt, een

tcissentijdse uitkering

gedaai), mits inet in,ichtnemii)cl

4, Boek 2, BurgPililk Wetboek.
Irivloeci vai) veizekeiclen. ——
ai tikel

Artikel

Company.info

29.

105,

indien de 'ilger))ene

lid

vaii het bepaalde

in
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29.1. De

bevordert dat de personen die met de vennootschap

vennootschap

hebben gesloten alsook degenen wier risico van behoefte

zorgverzekering

zorg, als bedoeld

aan geneeskundige

artikel 10 van de

in

door een met de vennootschap

Zorgverzekeringswet,

gesloten

wordt gedekt, klantlid worden van de te Utrecht gevestigde

zorgverzekering

vereniging:

een

Achmea of haar rechtsopvolger

Vereniging

onder algemene

titel.

29.2.

De vennootschap

heeft tezamen met de navolgende

vennootschappen

waarmee zij

Particuliere

in

een groep is verbonden:

N.V., statutair gevestigd

en FBTO Zorgverzekeringen

Utrecht, een verzekerdenraad.

bestuur van FBTO Zorgverzekeringen
uit te brengen

raad van bestuur alleen gemotiveerd

bestuur van de vennootschap
Zorgverzekeringen

worden

en de raad van bestuur van FBTO

N.V. naar rato van de personen

die een

hebben gesloten met de vennootschap

FBTO Zorgverzekeringen

N.V.

kunnen

door de—

benoemd door de raad van

ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekeringen

Zorgverzekeringen

N.V. dan wel met

deel uit maken van de verzekerdenraad.

FBTO-

hebben gesloten—

De verzekerdenraad

voor benoeming

verzekerdenraad

aanbevelen.

verzekerdenraad

te allen tijde schorsen of ontslaan.

tot

lid

kan

van de

De raad van bestuur kan leden van de

De raden van bestuur van de vennootschap,

Ziektekostenverzekeringen

dan wel met

dan wel met De Friesland

N.V. een ziektekostenverzekering

aan de raad van bestuur personen

Company.info

kunnen

worden afgewezen.

Slechts personen die met de vennootschap

29.5.

adviezen

leden.

De leden van de verzekerdenraad

Particuliere

na-

bestaat uit ten minste vijftien en ten hoogste

De verzekerdenraad

achtentwintig

29.4.

het

in

onderwerpen.

omschreven

schriftelijk uitgebrachte

advies-

en ongevraagd

N.V. gevraagd

te melden reglement van de verzekerdenraad

29.3.

N.V. en aan de raad van

omtrent het beleid van het bestuur alsook omtrent

Door de verzekerdenraad

de-

aan de raad van bestuur van De

Ziektekostenverzekeringen

Particuliere

te

heeft tot taak aan

Deze verzekerdenraad

raad van bestuur van de vennootschap,
Friesland

De Friesland

N.V., statutair gevestigd te

Ziektekostenverzekeringen

Leeuwarden,

naamloze

Friesland

Particuliere

N.V. en FBTO Zorgverzekeringen

N.V. stellen

Pels Rijcken
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eH )lol at 1556'f7

eer1 reglement

worden geregeld. Deze raden van bestuur bespreken

betreffende,

en ieclere wijzrging

recller?nent

S t a t u t e 11 w IJ 7 1(J 0 cj c I
I

Artikel

30.

30.1. De

-

cia;i(van met de ver zekerdcnraacl.

c) 0 t l?~II 1( I I 3

1

I

algemene vergaderrng

Bij (le oproeping

is bevoegd

te beslurten tot wijziging van de-

van de vennootschap.
van aand('plhoclclcrs

een alger?nene vcrgaderin(l

v,111

eei? voorstel tot statiiter?wijziging
clat.

het-

-—

statuten of tot ontbinding

30.2.

de verzekerdenraad

vast, waarin de aarigelegenheden,

;1a(1 cle

w

1

ll lrl

orde konnt, dient PPI? afscl?rrft van

voorstel te wo«lei? gevoecdd,—

Vereffe~nin

Artikel

31.

31.1. N.1
va

or?tl>rncling
ll

v,1II

7l ebt va

to(

of? cl e I

bestuur

de vennootscl?ap
I?

(IP.

voor zover de algemc.nc verclacler

31.2. De
I?

31.3

cl

I

a ad val

ing

ll

co

l

r

1

I

lis'71 I isser1,

I

anders beslurt.

egencn

d

IP.

Inet t1et toe71cht op

cIP.

vPreffcning

zijn

e a s t.
I

De v(.r(-.ffening (jeschredt met Ina( I?tnemlllg

Gedurende

dc ver effenii?

I?a volclocr1irig

verrr?Ootschap

ei?

r1;1

(le wettelijke

L1(

van de stat(itei? zovc(:.I

geldt.——

var? alle s( I?cilclcn v.in hel ver n?ogcr1 var1 cle

uitkerir?(3 van hetgc(

ri

ver plr(.hL Is gestort (?p cle

'1an(ielen (de I?Omina ic waar de van de azirideler? en het bedorrgcn

de aandeelhouders

ten l>ate

v 1(1 ('ei?

volksgezonclhcicl.
ka(1 liet

ir?

van de vennootschap

is overgebleven

Overeenkomsticd,irtikel

en het bedongen

dez(.

Ia?

jaar?uari tweed(iizend

in cle

I

keert

De venriootscl?ap

wa,ir de van dP

agio) niet uit aan haar aandeelhouders

Icldelen heeft ver kregen als

zieker?foi?ds. Het bcpa'iide

31.5. Nadat

wordt aangewend—

122, Bock 2, Burgerlrjk Wetboek

de vor ic3c zin bepaalde worden gewijzr(ld.

venr1ootschap

agio) aan

of I??eer instellrr1gPI? op het gebied v'In de

I?etgccn verplicht is gestort op de aanclclen (de nnmirrale
aandelen

pcilir?gen.

dat het ten aanzien van de raad

van bestuur bcpaalcle voor dc vercffer?aars

3 l.d. Het(leer?

vz111

g bil]ven d(. bepalrnger?

mogelijk van kracht, met dien verstande,

Company.info

en-

stelt de beloning vast van de vereffenaars

raad van commissarissen

Illclieil clIP Pl zijn — van

L1(il(o(rdens
dc?nr cle r,i;rd

(gcschieclt cle vereffcriirrg

ecl?tsopvolgPr

indien
vara

de-

een

vorige volzrr1 kor??t te vervaller? op (.en

zestien.

de reel?tspersoon

heeft opgehouden

te bestaan blijvc(1 dc boeken en

27/32

Pels Rijc ken

5. Droog lee

ve r

Fortuijn advocaten
en notarissen

bescheiden

van de vennootschap

degene die daartoe door de vereffenaars
tikel

aangewezen.

32.

De verzekeringnemers,

verzekerden
de

is

onder

gans rakeli kheid.

Uitsluitin
Ar

zeven jaar berusten

gedurende

of gewezen—

gewezen verzekeringnemers

verzekerden,

verplicht tot het doen van een bijdrage

zijn nimmer

tekorten

in

van—

vennootschap.—

Over an sbe alin

33,-

Artikel

Vanaf de datum van oprichting

van de vennootschap

van de fusie tussen vereniging:

Vereniging

rechtspersoon

Utrecht, als verkrijgende

tot het van kracht worden

Achmea, statutair gevestigd te

en vereniging:

De Friesland,

Vereniging

(thans zijnde de cooperatie: Cooperatie De Friesland U.A., statutair gevestigd te
welke zich zal omzetten

Leeuwarden,

rechtspersoon,

1.

"10.1.De

zal:

10,

artikel

lid 1

luiden als volgt:

raad van bestuur bestaat uit een aantal natuurlijke

De Friesland

U.A., gevestigd te Leeuwarden,

handelsregister
nummer

lid

zorgverzekering

2 en 4,

1 en

zorg, als bedoeld

in

I

door een met de vennootschap

wordt gedekt,

lid

gesloten

worden van de Cooperatie of

haar-

onder algemene titel,"

34.

eerste boekjaar van de vennootschap

tweeduizend

tien.

in

artikel 10 van de

alin

~Slotlae

Company.info

bestaat."
plaats

een-

hebben gesloten alsook degenen wier risico van behoefte

Zorgverzekeringswet,

rechtsopvolger

13, leden

dien verstande

bevordert dat de personen die met de vennootschap

aan geneeskundige

zorgverzekenng

uit ten minste twee leden

onder

1 luiden als volgt:—

"29.1.De vennootschap

Het

en Fabrieken

het

2, 14, leden 1 en 6
worden gelezen: "de Cooperatie".

10, leden

de artikelen

artikel 29,

Artike

in

01069108, hierna te noemen: "de Cooperatie", met

van "DFZ Tussenholding"

2.

ingeschreven

van de Kamers van Koophandel

dat de raad van bestuur
in

personen dat gelijk is

van de cooperatie: Cooperatie

aan het aantal leden van de raad van bestuur

en zal

als verdwi>nende—

een vereniging)

in

eindigt op eenendertig

december
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E IN D E STATLITE

N.

Voorts verklaarde

1.

de comparant,

de naamloze vennootschap:
vormen

Particuliere—

De Friesland

Ziektekostenverzekeringen

dat;

en van haar zustervennootschap—

van de vennootschap

de verzekerdenraad

ledenraad

als vermeld,

handelend

door de personen die de

N.V., wordt gevormd

van:—
waarborgmaatschappij:

de onderlinge

Harlingertrekweg

met adres:

van de Kamers van Koophandel

waarborgmaatschappi>
De Friesland

Waarborgmaatschappij

55, ingeschreven

2.

in

tot stand

is

01051078,—

aan de datum waarop de juridische splitsing van de

gekomen en waarbij de Onderlinge
van de vennootschap

met inachtneming

ter gelegenheid—

heeft opgericht;

de vennootschap

de raad van commissarissen
oprichting

Harlingertrekweg—

van de Kamers van

het handelsregister

onder nummer

op de dag voorafgaande
van de splitsing

Particuliere

met adres: (8913 HR) Leeuwarden,

Leeuwarden,

Onderlinge

Onderlinge

U.A., statutair gevestigd te

Ziektekostenverzekeringen

Koophandel

:

onder nummer

en-

01059332, hierna te noemen: "de Onderlinge",
de onderlinge

U.A.,

(8913 HR)
55, ingeschreven in het-

statutair gevestigd te Leeuwarden,
handelsregister

———

De Friesland Zorgverzekeraar

Waarborgmaatschappij
Leeuwarden,

Onderlinge

van artikel

13, lid

per de datum van

1 zal bestaan

haar—

uit ten minste—

drie en ten hoogste zeven leden;

Slotverklarin

en inzake de N.V..

Ter zake van de oprichting van de N.V. heeft de comparant,
vermeld, verklaard

geplaatste

45.000,00) bedraagt.

Waarborgmaatschappij
genummerd

kapitaal vijfenveertigduizend

In het geplaatste

kapitaal

deel voor vierhonderdvijftig

1 tot en met

450.

De plaatsing

dat namens de N.V. met de Onderlinge
storting op de door de Onderlinge

Company.info

als

:

dat het bij de oprichting
(C

handelend

euro—

neemt de Onderlinge

(450) aandelen,

geschiedt a pari;

Waarborgmaatschappi>

Waarborgmaatschappij

omtrent

de-

bij de oprichting—
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van de N.V. genomen

volgende inhoud

"I.

Wi

een overeenkomst

aandelen

:

ze van stortin

de Onderlinge

zal de door haar

Waarborgmaatschappij

volstorten

aandelen

gehechte beschrijving,

noemen: "de Beschrijving", beschreven

:

inbren

waarde ho er of

Indien uit de Beschrijving

vermogen

vermogen

er dan stortin

la

de N.V. dit verschil

uiterlijk bij de oprichting

in

bedoelde overeenkomst
afsplitsing

voor de N.V. verbindend

Waarborgmaatschappij,

N.V.,

als bedoeld

in

de wet een—

die aan deze akte wordt gehecht, inhoudende

bij

toepassing

beschouwde

dat de

van de Onderlinge—

geld uitgedrukt,

waarderingsmethoden,

waaraan

verkeer-

van in het maatschappelijk

beloopt-

ten minste

genoemde bedrag van de stortingsplicht

de verklaring
in

is;

te verkrijgen vermogen van de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

in

de boeken

in

met het van kracht worden van de

waarde van het door de N.V. bij de afsplitsing

het

zal het verschil

worden verantwoord."

dat over de Beschrijving door een deskundige
is afgelegd,

van

geld bijstorten;—

van de N.V. als agiostorting

als aanvaardbaar

de-

zal de Onderlinge

hoger is dan de stortingsplicht,

verklaring

s licht.

:

Waarborgmaatschappij

onderhavige

van de

af te splitsen deel van haar

lager is dan de stortingsplicht,

b

hierna te

blijkt dat de waarde van het door

Waarborgmaatschappij

Onderlinge

dat de sub

de aan

Waarborgmaatschappij.

Onderlinge

Inbren

genomen—

van het overeenkomstig

door afsplitsing

het voorstel tot afsplitsing

II.

gesloten met de

is

met deze verkrijging

inzake de

moet worden

voldaan;

dat blijkens het voorstel tot afsplitsing

voor de eerste maal tot leden van

het bestuur van de N.V. worden benoemd;
a,

mevrouw

Diana Maria 3uliette Jacqueline

Heerlen op negenentwintig
b,

mei negentienhonderdvijfenvijftig;

de heer Gijsbertus Johannes van Miltenburg,
zevenentwintig

Company.info

Monissen, geboren te

augustus

geboren te Zeist op

negentienhonderdtweeenzestig

;
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dat blijkens het voorstel tot afsplitsing
de raad van commissarissen

eerste maal tot loden

voor de

van de N,V. worden

benoemd:

de heer Jan Ploeg, geboren te De Bilt op zesentwintig

a,

v«n

december

negentienhonderdachtenveertig;
de heer Doede Gerben Vierstra, geboren te 's-Gravenhage

op

oktober negentienhonderdachtenvijftig;
Elisabeth Ingeborg Edmunda Maria Janmaat, geboren

eenendertig
mevrouw

negentienhonderdvierenzestig,

op dertien februari

Rotterdam

en dat per de datum van oprichting

aandeelhoudersbesluit

waarvan

te—

van de vennootschap,

blijkens een

een kopie aan deze akte wordt gehecht,
van de vennootschap;—

tevens worden benoemd tot commissarissen

de heer Hendrik Thomas Bouma, geboren te Sappemeer op dertien—

d.

januari negentienhonderdeenenveertig;
mevrouw

Sjoukje Titia van Lonkhuijzen-Hoekstra,

Heerenveen

g.

dat de ministeriele
verleend

op achtentwintig

verklaring

op diieentwintig

geboren te

januari negentienhonderdzestig;
niet is gebleken,

dat van bezwaren

december tweeduizend

is

tien onder nummer

N.V.—

1627126, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht.
Conclusie.
Derhalve is de afsplitsing

van de Onderlinge

geldig tot

Waar borgmaatschappij

stand gekomen. Zij wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze

akte is verleden, derhalve op dertig december tweeduizend
Hoofdstuk

IV. Rechts evol en van de afs litsin

Omtrent de rechtsgevolgen

vermeld,

tien.

stelt de comparant,

van de afsplitsing

als—

handelend

het volgende vast:

de N.V. verkrijgt met ingang van de dag na die waarop deze akte is
verleden onder algemene titel het gehele vermogen

Waarborgmaatschappij,

de

in

het voorstel tot afsplitsing

beschrijving;

opgenomen

de Onderlinge
afsplitsing

overeenkomstig

van de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

hoiidt ten gevolge van deze

niet op te bestaan en haar statuten

de afsplitsing

niet worden gewijzigd;

de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

zullen ter gelegenheid

Company.info

neerleggen

bij het handelsregister

van

dagendeze akte—

en de N.V. zullen binnen acht

na heden een afschrift van deze akte en van de aan de voet van

gestelde notariele verklaring

—-

ten
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en Fabrieken

kantore van de Kamer van Koophandel
Nederland

4.

voor Noord-

;

de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

na de splitsing

aan de beheerders

en de N.V. zullen binnen een maand-

van andere openbare

overgang van rechten of de splitsing

registers, waarin—

ingeschreven,

kan worden

hiervan

opgave doen;

5.

de financiele gegevens betreffende

dat zal overgaan op de N.V. zullen

Waarborgmaatschappij

6.

jaarrekening

van de N.V. worden verantwoord

tweeduizend

tien;

7.

recht

hebben, zoals een recht op

van het bepaalde

lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan

blijven

de

met ingang van een januari—

Waarborgmaatschappij

van winst; toepassing

uitkering

in

die anders dan als lid een bijzonder

er zijn geen (rechts)personen

jegens de Onderlinge

van de Onderlinge

het vermogen

in

artikel 334p, eerste

te dier zake achterwege

;

ter zake van de over drachtsbelasting

wordt hierbij voor de onderhavige

van artikel

subsidiair de vrijstelling

van rechtsverkeer;

belastingen

wordt niet door

lid

15

lid 1

e.

van artikel 15 lid 1 sub

een beroep gedaan op de vrijstelling

splitsing

sub h. van de Wet op

de toepasselijkheid

van die vrijstellingen

4 van dat artikel 15 uitgesloten.

Slot akte.
De comparant
WAARVAN

is mij, notaris,

AKTE

in

minuut

bekend.
is verleden

te 's-Gravenhage

op de datum

in

het

hoofd van deze akte vermeld.
Na

van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant

mededeling

geven van een toelichting

daarop, heeft de comparant

verlijden van deze akte gelegenheid

verklaard

tijdig voor het

en op volledige voorlezing

daarvan

met de inhoud-

geen prijs te

stellen.
Onmiddellijk

na voorlezing

de wet voorlezing

in

elk geval die gedeelten

van deze akte, waarvan

verplicht stelt, is deze akte ver volgens eerst door de comparant

en onmiddelli>k

daarna door mi>, notaris, ondertekend

zevenenveertig

minuten.

Volgt ondertekening.

Company.info

van

het-

te hebben gehad om van de inhoud van deze—

akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen,
van deze akte in te stemmen

en

om dertien uur en
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De ondergetekende,

mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage,

verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften
besluiten

die afdelingen

in

acht zijn genomen voor alle

4 en 5 van titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en

de statuten van de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

(de afsplitsende

rechtspersoon)

voor het tot stand komen van de splitsing vereisen en dat voor het overige de

daarvoor

in

voornoemde

titel en

in

de statuten gegeven voorschriften

zijn nageleefd.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. 3ohannes Cornelis Verburg, kandidaat-notaris, als waarnemer van
mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, op heden 4 juni 2015,
na toepassing

van het proces-verbaal

van verbetering,

verleden op 2 juni 2015, voor mr. C.A. de Zeeuw, voornoemd

ens verwijderd
door KvK
KvK
verwijderd door
Gegevens

Company.info

pels Rijckeri
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eii»lot Dr'issci'1

AKTE VAN AF PLITSING

van de onderlinge

waarborgm

Waarborgmaa
De Friesland Zorgverzeke
gevestigd te Leeuwarden
Onderlinge

dece

Heden, negenentwintig
Adrianus

de Zeeuw, notaris

mevrouw

mr. Marie-)eanne

woonplaats

(2594

acobine Louise Angela Marina Zillikens-Loos,

kiezend ten kgntore van Pels Ri]cken 8, Droogleever

AC) 'a-Gravenhatl4,

zevenentwintig

te—
R<leo op-

Fortuin N.V.

57, geboren te Gitze en

gentienhonderdnegenenzestig,

]un

te dezen handelend

Bezoidenhootaeweg

te dezen—

Is schnfteli~k

gevolmachtigde

van:—

Onderlinge Waarborgmaatschappij
De ——
waarborgmaatschappg:
/
Friesland Zorgverzekeraar
U.A., statutair gevestigd te Leeuwarden, met adres:

de onderlinge

/
(8913 HR) Leeuwarden,
van de

/
Kamers

van Koophandel

noemen: nde Onderlinge
Volmacht.

Harlingertrekweg

/

en Fabneken

/

V

in

het handelsregister—

01059332, hierna

——

onder nummer

Waarborgmaatschapplj",

Van de /volmacht aan de comparant

/
welke aan

55, ingeschreven

bli~kt uit een onderhandse

akte van volmacht,—

deze akte wordt gehecht.—

erlrtanng.
/

handelend als vermeld, heeft verklaard dat bg deze akte
/
in de zin van titel
!afsplitsing van de Onderlinge Waarborgmaatschappg
De comparant,

afdelingen
/

Company.info

te-

een-—

7,—

4 en 5, van boek 2 van het Burgerli)k Wetboek tot stand wordt gebracht,

als gevolg waarvan

het gehele vermogen

van de Onderlinge

pe1s

R ij cke n
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FOrtuijn :).",iO:,:l.=",
t=) ) ) ) (~ i (7)

';

)

C

i)

die bi] deze afsplitsing

Waarborgmaatschappi],

algemene titel en overeenkomstig

de

in

men —-

het voorste

bq deze afsplitsing

door de Onderlinge

Waarborgrna

De Friesland Zorgverze

naaniloze vennootschap:

"de N.V.", en van welke vennootschap
artikel 334hh van boek 2 van het Burg

e Waarborgmaatschappq

d

van toepassing

b

k

ls. ——

verklaard:

et navolgende

vereisten voor het aang an van deze afsphtsing

Aan de volgende

1.

de Onderlinge

Waarborgmaatsc

2.

de Onderlinge

Waarborgmaats

ppig is

———

in

———

I, Vereisten.

Hoofdstuk

:—

de-

bi)

het bepaalde

ze afsplitsing

als vermeld

handelend

De comparant,

noemen

de Onderli

wordt, zodat op

enig aandeelhouder

de—

door

welk voorstel aan deze akte wordt geh

beschri]ving,

afsplitsing

nder—

niet

is voldaan:

niet ontbonden;

happig verkeert niet in

staat van faillissement-

of surseance van betaling,

3,

de N.V. is een
Onderlinge

big d

f

I

t ing op te richten naamloze

Waarbo

happy verkr)egt

dat op deze afsplitsing

het kapitaal van de

334b

het bepaalde

in

van de N.V. benodigde

geen bezwaar is v rleend op drieentwintig
nummer

N.V.

rninistenele

verklaring

december tweeduizend

———

untant heeft

in

overeenstemming

tien onder—

met art~kei 334bb,

van het Burgerlijk Wetboek een verklaring

lid, van boek

eerste-

als bedoeld

artikel 94a, weede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over de

Waarb

ehechte beschri)ving

rgmaatschappq

Waar orgrnaatschappi],

anvaardbaar

als
in

de verklaring

/eld

afgelegd, welke verklaring

an het door de N.V, bi) de afsplitsing

waarde

uitgedrukt,

erklaring

te verkrqgen
biJ

beschouwde

vermogen

——-

aan-

inhoudt dat de

—-

van de Onderlinge
van de Onderlinge

van

in

in—

genoemde bedrag van de stortingsplicht inzake de N.V.,
waaraan met deze verkr)]ging moet worden voldaan, welke—

gehecht;—

oor zover bekend, is de waarde van het door de N.V. bg de afsplitsing

Company.info

in

verkeerhet maatschappelijk
waarderingsrnethoden,
ten minste beloopt het

toepassing

aan deze akte wordt

e Onderlinge

—-

van--

16 7126;

een registerac

deze akte

in

artikel

4 van boek 2 an het Burgerli]k Wetboek van toepassing is;

lid

de voor de oprichtin

5.

alle aandelen

de afsplitsing

big

De-—

vennootschap,

Waarborgrnaatschappi]

te verkri]gen vermogen

van de

van—
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Onderlinge

gedaald;

niet aanzienlijk

beschrijving

het bestuur van de Onderlinge
afsplitsing,

Nederland

het

en Fa Keken voor Noord-

in

dit

daarop hebben b invloed;

3:115]uncto

de op grond van artikel

ie de mededelingen

de omstandigheden

in

voorstel of in de toelichting

toezicht, vereiste instemming

3 114, eerste lid, Wet op het financieel

van De Ne erlandsche

december tweeduizend

stuk dat aan deze akte wordt gehec

Ter voorbereiding

in

van het voorstel tot afsplitsi

belangri)ke wi]zigingen

Ii. Voorbereidin

tpn

nadien niet gewijzigd;

is gedeponeerd,

achtentwintig

tweeduizend

van de Kamer van Koophandel

na deze deponering

Hoofdstuk

orstel tot

Waa

zoals dit op twaalf november

handelsregister

van de su

na het opmaken

Waarborgmaatschappg

)

Bank is op
bli]kt uit een

erleend, waarvan

(

en.

van de afspli
is een voorstel

door het bestuur van de Onder inge Waarborgmaatschappi]

tot afsplitsing

als bedoeld ingrtikel

Burgerli]k Wetboek opgest

334f, eerste lid, van boek 2 van het

d, waarvan

een exemplaar aan deze akte wordt

gehecht;
het voor

Onderlinge

Waarbor
het bestuur van de
toelichting

nderlinge

als be oeld

in

Waarborgmaatschappij

heeft een schrifteli~ke-

artikel 334g, eerste lid, van boek 2 van het

Burgerlijk Wetb ek opgesteld, waarvan

een exemplaar

aan deze akte wordt—

gehecht;
het laatste

jaarrekening

waarover een

derlinge Waarborgmaatschappi)

oek~

is vastgesteld

en openbaar gemaakt,

is geeindigd

op

——-

/
eenendertig december tweeduizend negen; aangezien het voorstel tot
/
splitsing na dertig )uni tweeduizend tien, derhalve meer dan zes maanden
/
het verstri~ken van het in de vorige zin bedoelde boek~aar, is neergelegd,
/
een tussentijdse
rnet betrekking tot de Onderlinge Waarborgmaatschappi)
/

vermogensopstelling

r
Company.info

/
van

opgemaakt

als bedoeld

in

artikel 334g

het Burgerlijk Wetboek;

op twaalf november tweeduizend

tien heeft de Onderlinge

lid

2 van boek

na

is2—
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de stukken als bedoeld

Waarborgmaatschappg

33+ en

artikel

in

334bb van boek 2 van het Burgerli]k Wetboek ten kantor~1van
handelsregister
Nederland

neergelegd

alsmede ten kantore van de Onderlinge

;—

tien heeft de

tweeduizend

——

0

——

rborgmaatschappi~

W

derlinge

2—

artikel 334h, derde lid, van boek

overeenkomstig

Waarborgmaatschappg

het

en Fabri ken voor Noord-

van de Kamer van Koophandel

op zestien november

artikel

/

van het Burgerli]k Wetboek in het landeli]k ve spreide dagblad: Trouw—

aangekondigd,

en het adres van de Onderlinge

opgave van het handelsregister
Waarborgmaatschappi]

advertentie

met-

dat de sub 5 bedoelde neder egging heeft plaatsgehad,
waar de stukken zgn neergelegd;

de—

een kopie van

wordt aan deze akte gehe ht;

bi] de groep van rechtspersonen

Waarborgmaatschappi]

wa rvan de Onderlinge
ondernemingsraad
deel uitmaakt is een ondernemingsraad

Van de zgde van deze

is op vi~f augustus

tien een schrifteli)k advies ontvtangen

waarvan

herstructurering

neergelegd

ten kantore van de Onderlinge

deel uitmaakt,

welk advies is

Waarborgmaatschappig.

Van

het—

eze akte gehecht;

de griffier van de Rechtbank te Leeuwarden

waaruit bli]kt dat geen wederparti]en
Onderlinge

tweeduizend

ter zake van de Juridische

deze afsplitsing

advies wordt een kopie a

ingesteld.

Waarborgmaatschappi]

bi) een rechtsverhouding
in

verzet

afgegeven,—

heeft een verklanng

zi~n

van

de—

gekomen tegen het voorstel

/
tot afsplitsing, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht; ——

/

het bestuur van de Onderlinge

de ondertekening
wijzigingen

/

heeft verklaard

Waarborgmaatschappig

van het voorstel tot afsplitsing

/
bekend zijn geworden
/
in

in

dat na

geen belangri]ke

de omstandigheden,

die van belang zi]n

voor de mededelingen
het voorstel tot afsplitsing of in de toelichting
/
———
daarbij, welke verklanng aan deze akte wordt gehecht;
/
de ledenraad van de Onderlinge Waarborgmaatschappi]
heeft op—
/
eenentwintig december tweeduizend tien het besluit tot afsplitsing genomen

—

10.

conforme

/ de tekst

van het voorstel tot afsplitsing.

/

van de vergadering

waarin het besluit tot afsplitsing

deze akte gehecht;

—---

/

11,

Company.info

Een kopie van de notulen ——

de statuten

van de Onderlinge

Waarborgmaatschappi~

is genomen

wordt

bevatten geen

aan—
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regeling voor besluiten

bepalen de statuten

tot splitsing. Voo

dat deze niet kunne

aangenomen

met een meerderheid

uitgebrachte

stemmen. W(lz(g(ng k

Voorts heeft de raad van co

als becfoeld

goedkeuring

Waarb

Nederlandse

gevestigd-

Cooperatie De Friesland,

een kopie aan deze akte wordt gehecht.
issarlssen van de voormelde

atschapp(g

statuten van de Ond

ll

lid 3

de—

cooperatie

>uncto 2 sub k. van de statuten

het bepaalde

is overeenkomstig

dein

de

de-

voorts overlegd aan

linge Waarborgmaatschappg

—--

toriteit, waarvan bli)kt uit een schrifteli]ke bevestiging—

Zorga

se Zorgautoriteit,

van de Nederlan

een-

op grond van

cooper tie verleend. Het voorstel tot sphtsing van

van de voormelde

Onderlinge

:

rtikel

in

e van de geldig-

/

~

estuur voorzien van advies van de raad-

van de coop

van welk ad

is

gadering

lechts plaatsvinden

voorstel van het

van commissarissen

te Leeuwarden,

van

tengevolge-

dan

voorstel, dat

van een daartoe strekkend

daartoe strekkend

enwi)zig(ng

welke

in

kopie aan deze akte zal worden—

gehecht.
Koofdstuk I II. Totsta/dkorn(n
Alle handelingen

di

Waarborgmaatsc

van de af

litsin

de wet en de statuten van de Onderlinge

appi~ voor de totstandkoming

verricht. Ter uitvoering

/

van de afsplitsing

van het hiervoor sub I!,1O vermelde

vereisen, z()n

besluit tot afsplitsing-—

hierbij over tot afsplitsing
gaat de Onder/hnge Waarborgmaatschappig
artikel 334a/derde lid, van boek 2 van het Surgerlgk Wetboek, waarbil

/

van de Onderlinge

het vermogen

Waarborgmaatschappij,

opgenomen

tot- afsplitsing
/

beschr(]v(ng wordt verkregen

van—

:

die bi) deze afsplitsing-

/
niet ophoudt te bestaan, onder algemene titel en overeenkomstig
/

de zin

in

de

in

het voorstel-

door de N.V., een

naamloze vennootschap, die hierbi] door de Onderlinge Waarborgmaatschapp(]—
/
wordt opgericht en wordt geregeerd door de in de onderhavige akte opgenomen-

/

statuten.
/
Sae statuten van de

N~V. luid

n

als vollt:

TATUTEN.

Company.info

en historie.

ttt~am

ze

Artikel

l.—

ril

1.1.

De vennootschap

is genaamd:

De Friesland Zorgverzekeraar

1.2.

De vennootschap

is gevestigd

te Leeuwarden.

N.V.—
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1.3.

De zorgverzekeraar

tweeduizend

onderlinge

in zijn huidige

elf en is ontstaan

ari

ten gevolge

: Onderli

waarborgmaatschappi]

Friesland Zorgverzekeraar

samens

De

U.A. Deze onder
uit twee—

bestond sedert een )anuari negentienhonde

andere fondsen, namelijk:
de onderlinge

waarborgmaatscha
"Algeme

Waarborgmaatschappt~

U.A., gevestigd te Leeuwarde,

negentienhonderdzevencnv

Provinciaal

n

Fries Ziekenfonds"

opgericht op een >anuari

ertig, ontstaan

uit de fusie van:

A.

het Maatschappi]-z ekenfonds "Heerenveen

B.

opgericht op vijfti n april negentienhonderddertig;
"Friesland-Noord",
het Maatschappi~-ziekenfonds
eenentwintig

C.

het Maatsch

opgericht

/ ei

negentienhonderddertig

ppi~-ziekenfonds

—-

en Omstreken",

op gericht op—

; en

"Friesland-Zuidwesthoek",

;—

mei negentienhonderdeenendertig

p achtentwintig

en

de onderlinge
Waarborgm

"Onderlinge

aarborgmaatschappg:
atschappi~

Ziekenfonds

gevestigd te Leeuwarden,

welk ziekenfonds

/.

een januari negentienhonderdvierenzeventig,
A.

het "Aigemeen Onderling

U.A.",—
ontstaan door fusie op—

"Leeuwarden-Sneek"

Ziekenfonds

is

van :

Sneek en omstreken",—

pgericht op een mei achttienhonderdvierenveertig;
en
et "Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds", welk zieken fonds

is—

ntstaan door fusie, op een april

egentienhonderdvijfenveertig,

a.

het ziekenfonds
negentien

b,

het ziekenfonds
~uh

Doel

februa

van :

"Eendracht maakt macht", opgericht op
ri

achttienhonderdvi)fennegentig

Company.info

——

-- —

"Recht door Zee", opgericht op achttien

achttienhonderdvi>ftien,

/

ttrttkel 2.

2.1/

;

De vennootschap

heelt ten doel.

het op grondslag

van en met inachtneming

van het bepaalde

in

de

'tr

I

h,r,
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de Algemene Wet Bi)zond
de overige daarop betrekking hebbende wet- en

en

Zorgverzekeringswet,

zorgverzekeraar

a.

in

de zin van de Zorgverzekerin

(doen) aanbieden
bedoeld

in

en (doen) uitvoeren

oa

v

de

in

Wet Bgzondere Ziektekost

de Algemene

(doen) treffen van andere voorzieninge
houdende

met de

o dh

olksg

bevorderen

welke al dan niet bg de

d

;

van de vo

Igemeen en

voor

erzekerden

gezondheidszorg
;

op het terrein van of

opgedragen

wet aan de zorgverzek

bevorderen

s—

de Zorgverzekeringswet;—

(doen) verrichten van de taken opgedra

verband

I

de—
te doen

—-

aar een betaalbare en—

via een sterke marktp

kwalitatief verantwoorde

org,.
reeks verband houd; of daartoe

en v

—

——

bev

2.2.

noch indirect het maken van winst.

De v

Ka itaal e

Aftik3„
I

3. 1.

vennootschap

Het

bedraagt

225.000,00i verdeeld in
tweeduizend twee onderdvi>ftig aandelen (2.250) aandelen, elk groot
nominaal eenhonderd euro (C 100,00).
tweehonderdvi]fenttvintig

3.2,

Uitgifte kan al

3.3.
3.4.
3.5.

De aandelen

R

'

4.1.

/en

duizend

tegen volstorting

geschieden.—

uiden op naam.

Voor de aa delen worden geen aandeelbewijzen
Het vesti

en van pandrecht

aandeelho

op aandelen

uitgegeven.-

van de vennootschap

is

verboden.—

ders.

Depaad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen
allh houders van aandelen en van hen die een recht van vruchtgebruik
aandelen hebben, zi]n opgenomen,
alle bepalingen

Company.info

euro (C

van artikel

vanop die—

en welk register overigens voldoet aan

85, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
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4.2.

I

4

4t

ti

genummer

worden in het register doorlopend

De aandelen

Certificaten,
Artikel

5. —--—--

De vennootscha

certificaten van
Uit

i

Artikel

6.1,

e van gand

6.
De algern

algemene

6.2.

De raad v

vast, met
bepaalde,

6.3,

Uitgifte van aandelen

bepaalde

artikel 80, lid 2,

in

ei en aandelen.

Inkoo

geschiedt

er beneden pari, onverminderd

ni

Boek,

Ka itaalverrni

he

Burgerlgk Wetboek.

denn

.

Leverin

van aandelen,

Artikel 7,

7.1.

De raad van bestuur

kan,

7.2.

haar eigen kapitaal on er bezwarende
te vervreem

aandelen

titel doen verwerven.

evoegd door de vennootschap

De raad van bestuur is

dat zodanige vervr emding ook beneden
kan aan aandelen

De vennootscha

aandelen

bed eld

vruchtgebruik

7.4.

in

/

buiten beschouwing

De algemene

van de winstverdeling

op aandelen,

gelaten

vergadering

big

de vaststelling

in

deeen-

haar eigen
worden

of een bepaald gedeelte

van—

is vertegenwoordigd.

kan met inachtneming

van het bepaalde

99, Boek 2, Burgerli]k Wetboek, besluiten tot vermindering
/
geplaatste kapitaal door intrekking

Company.info

tellen

waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend

/

!

verstande—

—--

de vorige zin niet mede, terizig op zodanige aandelen

/
het kapitaal ter vergadering

7.5,

met dien

haar eigen kapitaal geen recht op

kan geen stem uitbrengen

/
kapitaal. Aandelen

/

eigen----

rust.

De vennootschap

/

in

toepassing,

pari kan geschieden.

ntlenen. Bg de berekening

enige uitkering

gehouden

en, Het bepaalde omtrent uitgifte van nog niet

geplaatste aandelen is van overeenkomstige

7.3.

op-

de wet,

in

volgestorte aandelen

de vennootschap

door haar vast te stellen v orwaarden,
in

van de bepalingen

inachtneming

rn

van aandelen

in

artikel

van het

of door het bedrag van de

—-
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aandelen

te verminderen,

statutenwijziging

big

aandelen waarop het besluit betrekking

In dit besluit

moete

Een gedeelteli)ke

terugbetaling

rnoet—

betrokken

moet naar evenredigheid

aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredighei

7,6.

en

heeft, worden aangewezen

van het besluit zi~n geregeld.

de uitvoering

met instemming

afgeweken

de

van al(e betrokken

aandeel

-

—-

worden

ouders.—

Voor de leverin

temde ten overstaan-

van een in Ned

den akte waarbi)

betrokkenen

an het

pa

——

dienaangaande
Blo kkerin

r

l

in

8.—

~Artik

I

8,1.

Overdracht

niet begrepen

van

egen aandelen

d

vervreemding

in

8.2—

ming van artikel

haar eigen kap

tot en met arti

8.2.

en, behoeft daartoe—

De aandeelhou

de goedkeuring

8.3.

is verleend

8.4.

adat de goedkeuring

De overdracht

of wordt

De goedkeuring

e

wordt geac t te zi]n verleend,

niet gelgktgdig

vergadering

met de weigering

indien de algemene

van de goedkeuring

aan de

/
verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, die bereid zi~n al de
/
aandelen, waarop het erzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen
contante betaling te open, tegen de pri)s, vastgesteld
in arti el

omschreven

8.5; de vennootschap

van de verzoeker als gegadigde
De goedkeuring

vergadering

op de wijze als

zelf kan slechts met goedkeuring-

worden aangewezen.

/ ordt eveneens geacht te

zi]n verleend,

indien de algemene

niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring

op dat

verzoek heeft beslist,

8.5.

/

De verzoeker en de door hem aanvaarde

overleg d

/ pri)s

van de aandelen

gegadigden

zullen in onderling

——

vaststellen.

geschiedt de vaststelling van de pri>s doorgebr ke van overeenstemming
een onafhankelijke deskundige, aan te wi]zen door de raad van bestuur en de—
Bi~

Company.info
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tic,'t

verzoeker

8.6.

overleg,

onderling

in

Indien de raad van bestuur en de verzoeker omtrent de aanwi)zing

door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel,

aanwijzing

door de onafhankelijke

Zodra de prigs van de aandelen
is de

vastgesteld,

iri

welker

haar feitelijke vestiging heeft.

gebied de vennootschap

8.7.

van de

bereiken, ges hiedt die

geen overeenstemming

deskundige

onafhankeli>ke

I

deskundige

verzoeker geduren

is ——
vri~--

pri]svaststelling

te beslissen, of hi] zgn aandelen aan

digden zal

overdragen.

Bestuur.—

9.

Artikel

9.1.

De vennootschap

wordt, onder toe

door een raad van bestuu

bestuurd

besturen van de vennootschap,
het bepalen en uitvoeren
bedoeld

9.2.

in

artikel

aangelegenheden

de W

/ op

j

haar inter

De raad van bestuur verg

bi] volstrekte

algernene

meerder

bestuur is belast met het

mede dient te worden verstaan

—-

beleid van de vennootschap

——

als

het financieel toezicht.
van de raad van commissarissen

tatuten een reglement

van de

elk lid van de raad van

9,4.

waa

De raad van bestuur stelt onder goedkeuring

en met inachtneming

9.3,

d van

van het d g

3:15 van

——

de raad van commissarissen,

op waarin

betreffende worden geregeld.—

enheeft een stern. De raad van bestuur besluitstemmen. Bij staking van stemmen beslist de-

dert zo dikwijls een van haar leden het verlangt

estuur
eid van

vergadering.

De raad van bestu

kan ook buiten vergadenng

besluiten

nemen, mits

alle—

leden van de raad van bestuur zich per brief of langs elektronische weg, voor—
/
het voorstel he ben verklaard. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend
in

het notulengegister
hhouden;

raad wordt

besluit

9.5.

Aan de

onder

bli~

oedkeuring

dat door de secretaris van die

de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig

t, worden bg het notulenregister
van de algemene

bewaard.

vergadering

van aandeelhouders

orpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent

verandering

/
onderneming,

waaronder

in

zi]n---

een belangri~ke

van de identiteit of het karakter van de vennootscliap

overdracht

Company.info

van de raad van bestuur,

of de

——

——

ieder geval;

van de onderneming

of vri]wel de gehele

onderneminq—
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aan een derde;

het aangaan of verbreken

sarnenwerkin

van duurzame

vennootschap

of een dochtermaatschappi]

rechtspersoon

of vennootschap

vennote

in

met een and

dan wel als volledig a

een commanditaire

vennoot

firma, indien deze samenwerking

sprakeli]ke

f

h

h

d

of v

betekenis is voor de vennootschap;
het nemen of afstoten van een deelne

ter waarde van ten minste e

vennootschap

derde van het b

n

rag

van de activa volgens de balans met toel chting of, indien de

een g

vennootschap

geconsolideerde

l

d

d

b

pstelt, volgens de

I

ens de laatst vastgestelcfe-

bal

ar of een

van de

jaarrekening

dochtermaatschapp

9.6.

van de

Aan de goedkeuring

n zi>n

onderworpen

besluiten van de raad van b

a.

ten laste van-

uitgifte en verkri~gin

chuldbrieven

de vennootschap

aste van een--

cornrnanditaire

of

de vennootschap

het aanvragen

I

mu ti a te r
I

de-—

oelating van de onder a bedoelde stukken tot
«eglementeerde markt of een multilaterale ——

van

', als

bedoeld

in

artikel

1:1 van

ndelsfaciliteit

l

vergelijkbaar

geen lids @at is dan wel het aanvragen
zodanige toelating

vennootschap

van duurzame

of een afhankeli]ke

/
re htspersoon of vennootschap
in

markt of

systeem uit een staat die

van een intrekking

van

samenwerking

van de

;—

het a /ngaan of verbreken

ennote

de Wet op het

cht of een met een gereglementeerde

financieel

n-

note is;

vo

handel op een g

handelsfac

ha p onder firma waa rva

venn

een commanditaire

rnaatschappi~

met een andere

dan wel als volledig aansprakelgke

vennootschap

rrna, indien deze samenwerking

of verbreking

of vennootschap
van

onder—

ingri>pende—

etekenis is voor de vennootschap;

et nemen van een deelneming

Company.info
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van het bedrag van het geplaatste

kapitaal met de reserv

maatschappi>

vennootschap,

alsmed

h

het kapitaal van een an

in

t

t

d

i

volgens-

—
-—

door haar of een

de balans met toelichting van de vennootschap,
afhankeli>ke

s

/ere-

f

cl

van—

en

zulk een deelneming;

die een

investeringen

gedeelte van het gepla
vennootschap

volgens

een voorstel tot wi]zig
een voorstel tot ontbinding

aangifte van faillissement

van de arbeidsovereen

werknemers

van de vennootscha

ingri>pende

tegeli)kerti]d

aantal

a fh a n k e

I

i~

of

van betaling,

st van een aanmerkelijk

enen

een kort

ti)dsbestek,—
van

rs van de vennootschap

w

aantal

of van een afhankelijke

!eidsomstandigheden

wi>z(ging

aanmerkeli)k

van surseance

en aanv

beeindiging

maatschappi)

ootschap;

van de

een—

of van een

——

ke m a a tsch a

een voorstel tot verm

kapitaal;—

van het geplaatste

et gebruik van de rnerkenrespectievelijk hand Isriamen 'De Friesland'n 'De Friesland

wijziging

of beeindigin

Zorg
verzekeraar'ijziging

of beein iging van het gebruik van de andere merken

rechtspersonen

Tussenholdin,

zoals h~erna gedefinieerd

dochtermaaPschappi~en

~orgverzekeraar")

oprichting

van DFZ Tussenholding,

/

van de kernlocatie

/

Zorg verzekeraar;

uit DFZ

en haar

(hierna gezarnenli~k

Friesland

wi>ziging

0.

bestaande

binnen de gro

te noemen: "Divisie

zoals die bestaan op de datum van
zoals hierna

Leeuwarden

gedefinieerd;—

voor Divisie De Friesland

strategie en het bestaande

/
rn er]arenbeleid, waaronder mede begrepen de
e Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 9, lid

in

het reglement

2 bepaalde

eleidsvoornemens;

Company.info

——

—-------

wi)z ging van de bestaande

aststelling

De-

en wi]ziging van het)aarii]kse

budget en vaarplan;

van-
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vaststelling

en wijziging van het reglernen

als bedoeld

in

vaststelling

en wijziging van het reglemen

artikel 9,

lid

estuur—

2,

nraad—

Zorgverzekeraar;

van Divisie De Friesland

een voorstel tot fusie of splitsing van de

v

een besluit over het aangaan, de wijziging o de beeindiging
miljoen

waarmee een belang van twe

participaties

van

euro (C 2,500.000,0 ) of meer gemoeid is,
van stemrecht op niet ter beurze genoteerde aandelen—

vijfhonderdduizend

het uitoefenen

en het uitoefenen

van stemrecht

Friesland Zorgverzekeraar

van een tot Divisie De

Divisie De Friesland

Zorgv

/'oor

een en ander

vennootschap,

behorende

betreft die van ingn~pende

voor zover het besluiten

betekenis zgn

Zorgverzekeraar—

De Friesland

ressorterende

n. In ieder geval worden geacht van

vennootsch

betekenis te z

kapitaalverrnindering,

het uitbreiden

Zorgverzekeraar

van d
m

n

statuten, juridische fusie,—

ntbinding,

activiteiten;

t branchevreemde

v genootschap

ondernerninge

——

aanvaarden

—

van het beheer over

dan wel het afstand doen van een zodanig

ressorteren)e vennootschap
vervreemding

en bezwaring

/

borg of oofdeli]k rnedeschuldenaar

—-

he doen van investeringen

van registergoederen

waarbij de vennootschap

verbindt,

aaakt of zich voor zekerheidstelling

and r verbindt;

—niet zgnde participaties

boven gaan;

tot—

en
zich

als——

voor een schuld van een

astgestelde budget en die een totaalbedrag

5.000.000,00) te

tot

zich voor een derde

o der t - die vallen binnen het voor de desbetreffende

Company.info

andere-

beheer;

aangaan van overeenkomsten

het aang an van overeenkomsten
sterk

———

nder Divisie De Friesland Zorgverzekeraar-

het door een

verkri]ging,

——

van Divisie De Fnesland

bedri~fsactiviteiten

het door een ond r Divisie De Friesland Zorgverzekeraar

ressorterende

aandelen,—

inzake uitgifte van

besluiten

w ziging van

juridische splitsing e

X,

——

rzekeraar als geheel dan wel voor

een of meerdere onder Div

ingri]pende

V.

/andelen

op

als bedoeld

——

vennootschap

van vi)f mil)oen euro
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— niet zi>nde participa

het doen van investeringen
onder t

—

die niet vallen binnen het voor de desbe

vastgestelde

vennootschap

met die investering

aa.

Id

h

gepaarde bedrag.

het direct of indirect uitoefenen
kapitaal van vennootschappen

aandelen

onmiddellgk

/

budget zulk
van s
waarin

van-

houdt met betr kking tot de goedkeuring
Is in dit lid beschreven

besluiten van die vennootschappen

onder

a-

tot en met z,
Een besluit tot verlening

van go

bestuur omtrent de hiervoor onder

c,,

g aan de besluiten
i,

),

I, rn

en

n

waarin alle co

een vergadering,

van—

omschreven

kan slechts worden ge omen met unanimiteit

onderwerpen

van de raad

van stemmen

in

—-

ssen aanwezig of vertegenwoordigd

zi)n.

9.7.

Het ontbreken

van de

aandeelhouders
in

van het bepaalde

dit artikel met uitzon

van

op een besluit, als bedoeld-

van commissarissen

dan w

in

artikel

9 6 onder s, tast de-

eid van de raad van bestuur of leden van

ingsbe

vertegenwoordig

vergadering

ring van de algemene

de—

an.

raad van bestuur niet

A~ket 10.

10.1. De

raad van bestu

r

aan het aa

haar rechtsop
Tussenholdi

10.2. Led

~

FZ Tussenholding

DFZ

of

olger onder algemene titel, hierna te noemen: "DFZ
g", met dien verstande dat de raad van bestuur uit ten minste

besta a t.—

d, met dien verstande dat slechts leden van de raad van bestuur van—
kunnen

ussenholding

worden benoemd

1ng val de raad van bestuur

ussenholding

tot

lid

van DFZ Tussenholding

taat, kunnen daarnaast ook anderen tot
e vennootschap

lid van

van de raad van bestuur,—

slechts uit een

lid

de raad van bestuur

van—

worden benoemd. Ingeval de raad van bestuur van DFZ

slechts uit een

ver tot benoeming

Company.info

N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden,

6 de raad van bestuur worden door de algemene vergadering

benoe

b

personen dat geli]k is

en van de raad van bestuur van de naamloze

vennootschap:

twee lede

bestaat uit een aantal natuurli]ke

lid

bestaat gaat de algemene vergadering

niet

van een lid van de raad van bestuur van de vennootschap
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c«
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<,

vacature

voordat de betreffende

in

de raad van bestuu

dan wel DFZ Tussenholding

a

heeft ber~cht dat binnen een voor De Nederlandsche

B

Tussenholding

is vervuld

termi]n geen tweede

10.3. I-let vereiste

van artikel

10.2 kan

de algemene vergadering

terzi>de worden ges

genomen

met twee derden

die meer dan de helft van het geplaatste

stemmen

ve rteg en woo rd

10.4. De

raad van bestuur zal w

lid in zi~n

k

ig e n.

raad van commissarissen

de raad van bestuur van DFZ T

h

van-

die tevens voorzitter

benoemt de persoo

de raad van—

tt

Id

bestuur van de vennootschap.

10.5. Leden

van de raad van bestuur kunnen
worden geschorst en ontsla

vergadering

bevoegd iede

llen tgde door de

te

is—

en. De raad van commissarissen
r

te allen ti]de te schorsen. De

ene vergadering

schorsing ka

algemene—

worden

opgeheven.

10.6. Indien een

geschorst, dient de algemene

li

binnen drie maand

vergadering

hetzg tot ontslag, hetzi] t t

n

heffing of handhaving

besluiten,—

te

na ingang van de schorsing

van de schorsing;

bi>—
de—

gebreke daarvan vervalt de chorsing. Een besluit tot handhaving

van

schorsing kan slechts eei

kan daarbi]—

I

worden genomen

en de schorsing

ten hoogste worden geh ndhaafd

voor drie maanden,

waarop de algemen

het besluit tot handhaving

Indien de algemene

termi]n tot ontslag

rgadering

ergadering

ingaande

op de

dag,—

heeft genomen.

niet binnen de door de handhaving

bepaalde—

f tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt

de schorsing,

10.7. Een geschorst

l

van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid

gesteld ———

van aandeelhouders

en

zich in de alg rnene vergadering

te verantwoorden

zich daarbi) te doen bi~staan.

10.8. Iri

geval v

bestuur

/n

i~n

belet of ontstentenis
de overblgvende

van een of meer leden van de raad

van-

leden van de raad van bestuur of is de

overblijvende lid van de raad van bestuur tgdeli~k met het gehele bestuur
/
belast. 1n geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van

bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van

Company.info

—-

--—

———
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commissarissen

voorlopig met het bestuur belast; de raad van

commissarissen

is alsdan

bevoegd om een of meer ti~deli~ke

aan

neemt de raad van commissarissen

te wi]zen. In geval van ontstentenis

zo

teneinde een de initieve voorziening

mogeli]k de nodige maatregelen

/'poedig

——

te treffen

estuurders

11.

Artikel

De bezoldiging

van

van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming

het beleid, bedoeld

in

artikel 135

lid 1

van

b

k

door de raad van commissariss

vastgesteld

Verte enwoordi

in

12.

Artikel

12,1. De bevoegdheid tot vertegenwoordi
aan de raad van bestuur, aan ieder

toe,

12.2. Ingeval de vennootschap

met een

f meer leden van de raad van bestuur een-

belang heeft, dient de raad van bestuur het voornemen

tegenstrgdig

/

aangaan van de betrokken
raad van commissarissen

rech shandeling

schriftelgk

ter informatie

voo te leggen. In geval van een tegenstrgdig--

belang tussen de vennootsc

door die leden van de raad van
De algemene

vergadenng

bestuur rechtsgeldig

wor en vertegenwoordigd.

van aandeelhouders

is steeds bevoegd een of meer andere personen

aan te wi~zen. Een besluit van de raad van bestuur tot het

/

wa rbi) sprake is van een tegenstrijdig

behoeft de voorafgaande

12.3, De raad

goedkeuring

van bestuur kan aan anderen

binnen de

/
grenzen

——

ap en een of meer leden van de raad van

bestuur, kan de vennoots hap niettemin

rechtshandeling

hetaan de—
tot

daartoeaangaan van een—

belang als voormeld,—

van de raad van commissarissen.

volmacht

verlenen de

vennootschap—

van die volmacht te vertegenwoordigen.—

Raad van commissarissen.

Aftik1$
I

/

.

13.1. ket

toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang
van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt—
/
uitgeoefend door een raad van cornmissanssen, bestaande uit natuurhjke

/.

/
personen waarvan

(

van commissarissen

Company.info

het aantal leden geli]k is aan het aantal leden van de raad—
van DFZ Tussenholding,

zulks met dien verstande

dat de—
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raad va

tuur

person

et raad

lij

ke

terzijde
Bij de v

het belang

van de

raad

bestuu

oefening

van-

van die

13.2. De

de-

an

raa

raad—

raad va

De

van co

raad van

commi

e raad--

van co

co rnmi

Is tot zijn

voorzit

oernt, uit-

of buit

Q~ik~14.

14.1. De

cam

,

mei

DFZ—

dien v

an

Tussen

bepaaldessarissen—

in

de v

staat,

van D

kunne

benoemd. I geval de raad van commissarissen
drie leden bestaat gaat de algemene

minder d

benoem

van DFZ Tussenholding

vergadering

g van een lid van de raad van commissarissen

van commissarissen

e(s)

in

van DFZ Tussenholding

de raad van commissarissen

dan wet DFZ Tussenholding

een voor De Nederlandsche
aad van commissarissen

uit-

niet over tot

buiten de leden van

voordat de betreffende

van DFZ Tussenholding

is/zijn-

aan de vennootschap

heeft bericht dat

Bank N.V, toelaatbare

termijn geen leden-

zullen worden

benoemd waardoor deze uit

ste drie personen zal bestaan.
eiste van art~kei

14.1. kan

algemene vergadering
n die

Company.info

terzijde worden gesteld door een

genomen

besluit—

met twee derden van de uitgebrachte

meer dan de helft van het geplaatste

kapitaal—
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vertegenwoordigen.

14.3, De algemene vergadering

tot schor

kan besluiten

commissaris.

14.4. Indien de

algemene

vergadering

algemene vergadering
besluiten,

schorsing;
handhaving

een commissaris

binnen drie maanden

na in

het zi] tot ontslag, hetzi~ tot opheffing o
bg

gebreke daarvan vervalt de schorsi g. Een besluit tot

van de schorsing

kan slechts een

aal worden genomen

andhaafd

schorsing kan daarbij ten hoogste worden
ingaande op de dag, waarop de algemene
handhaving

heeft genomen,

en de

voor drie rnaanden,—

het besluit tot—

ergadering

de—

niet binnen

Indien de al emene vergadering

t ontslag of tot opheffing van de

voor de

schorsing

horsing,

14.S, Een gesc

e gelegenheid

gesteld zich in de
en zich daarbi]—

ders te verantwoorden

a gemen
l

te doen b

14.6. De

oor een periode die geli~k is aan hun- ——

comm

(resteren

van de raad van commissarissen

DFZ Tuss

dat leden van de raad van

commiss

niet voldoen aan het

gestelde

r vier >aren, althans

de eerstv

g van

in

artikel

van —--

14.1

van-

tot na afloop

aandeelhouders

na afloop van

die viert

14. /.

de raad van cornmissarissen—

In di e n z i

voordoet

rnengesteld;

troffen onverminderd

mogeli]k

de laatst

14.S. De
va

r

nger nog te vervullen
ad van commissarissen

in-

in-

ft zitting voor de ti]d die zgn

had.
kan aan de commissarissen

of aan een of meer—

hen een beloning toekennen.

raad van commissarissen

kan, met inachtneming

ernent opstellen waarin de verdeling

Company.info

het bepaalde

ene die is benoemd ter voorziening

een tus~
voorg

evenwel wordt zo spoedig--

van deze statuten,

van zi]n taak over de

een-

verschillende—

19/3 2

pels Rijcken
5. Droog leever

Fortuijn

n~'»,'oc

lire,

i

i ri 0. (Ji i.' i'1
/7

nader zal worden

commissarissen

15.2. De

raad van commissarissen

geregeld.—

toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten
bevoegd zullen

zign

dan wel een gedeelte van deze

van cornmissariss

verzoekt.

Hi)

stemmen

is het

en

inzage te nemen van alle bo ken, correspondentie

uitoefenen.

15.3, De raad

zi~n leden

e vennootschap

van

andere bescheiden en kennis te nemen van ali
handelingen,

eer van

f

kan bepalen dat een

d

rt

plaats gehad hebbende

evoegdheid

/ dikwijls

zullen kunnen

bepaalde

n

artikel

het—

als een van zi)n leden

rheid van stemmen.

besluit bij v

en

Bij staking van-

21.6 van overeenkomstige—

toepassing.

15,4. Behoudens het
geen besluiten

an de raad van commissarissen

artikel

in

meerderheid

nemen, w

van de leden

aanwezig—

Is.

15.5. De

raad van commissaris

en vergadering

rissen zich per brief of langs

mits aile leden van de raa

elektronische

nd in het notulenregister

besluit wordt aan

dat

commissarissen,

sen

comrn'ssen

van

verplicht a

raad va

inwinnen

com

15.8. Ind

bi~

van de raad

te wonen en daar het woord te voeren, tenzij de raad-

anders besluit. De leden van de raad van bestuur

oor die raad verlangde
an deskundigen

inlichtingen

op zodanige gebieden, als de raad

arissen voor een )uiste uitoefening

et aantal commissarissen

zi]n—

te verstrekken.—

kan op kosten van de vennootschap

mmissarissen

len tot aanvulling

de

de

bewaard.—

leden van de aad van bestuur zijn bevoegd de vergaderingen

van commissari

Al

van de raad van

het nemen van een zodanig besluit bli~kt, worden bi>—

het notulenregiste

15.7. De

Een aldus genomen

oor de secretans van die raad wordt gehouden;

bescheiden waar

15.6. De

et voorstel hebben verklaard,

weg, voor

nemen,

besluiten

adviezen

van-

van zi~n taak wenselijk

acht.

daalt beneden de drie zullen onverwi~ld

-- ——

intussen

bli)ft—

na afloop van het boekjaar

een—

van het ledental worden genomen;

ettig geconstitueerd,

em ne ver adering.
/

Artikel i16,

16.1. 3aarhjks

Company.info

wordt uiterlijk binnen zes maanden
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5 Droogleever
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c
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<
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f

l

l

;

:

'. ~ r 7

algemene

vergadering,

Hierin worden

hierna te noeme

behandeld:

de jaarrekening;

a,

het jaarverslag,

van—

39

tenzi> artikel

het Burgerlijk Wetboek voor de

het voorstel om kwi}ting te verle
bestuur voor het door hen

in

rde—

he

beleid, voor zover van dat beleid
beleid aan de algemene

commissarissen

vergade

voor het door

door de raad van-

a zi>n geplaatst

d,

mmissarissen

;

schrifteli]k is verzocht door

andeling

die alleen of

n/of certificaathouders,

onderdste gedeelte van het
ndien de vennootschap

geplaatste-

het verzoek niet—

heeft-

voor die van de vergadering
rwichtig

belang van de vennootschap-

in-

worden opgenomen
als de hiervoor sub d—
i~ze aangekondigd

e onderwerpen

gebracht, met dien verstande
in

de oproepingsbrief

rnet inachtneming
n

vermeld,

t algemene

dikwi is een van de leden van de raad van bestuur

rnissanssen

Company.info

wordt

aanwezig

gedeelte van het geplaatste

egenwoordigende,

zulks schriftelijk en onder nauwkeurige

verzoeken.

of —-

zo—

of de raad van

zulks wenseli>k acht of een of meer aandeelhouders

onderwerpen

genomen-

worden gehouden

minste een/tiende

ehandelen

een-

van de voor de

stemmen

andeelhouders

Ande

in

niet wettig kan worden

e aandeelhouders

16,2,

of

dat-

tezamen—

kapitaal

opgave van

de-
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Plaats en opro~e)n
Arrike

17.

I

17.1, De algemene
Nederland

in

van aandeelhouders

vergaderingen

de gemeente waar de vennootschap

een algemene vergadering
kunnen wettige besluiten s

aandeelhouders

in-

worden g houden

haar w onplaats heeft.

In--

en elders dan behoort,

h

en alle

e leden van de

aanwezig o

raad—

van bestuur zgn gehoord.

17.2. Tot

de algemene vergaderi

n

op te roepen alle

aandeelhouders.

17,3. De

geschiedt do

oproeping

commissarissen

raad

van-

adressen, vermeld in—

door midde

het register van aandeelho

17.4. De

brieven vermelden,

behandelen

de te

behalve plaats en ti)dstip van de vergadering,

onderwerpen.

Indie

een voorstel tot statutenwi]z)ging
e

in

artikel

aan de

29.2 toepassing,—

an op de v(~ft(ende dag voor die van de

deelhouders

g

voorzitter va
van die raad

18.2. De vergaderi

ad van commissanssen,
midden

rziet zelf

wordt voorgezeten

diens plaatsvervanger

door de--

of een

lid

aangewezen.—
in

haar leiding, indien geen commissaris

als--

voorzitter fu gee
Notulen

rtikel

19.1,
n

19.2. I

is

e mede-ondertekening
vo d oe n de.
I

~Ver

Company.info

ederrecht.

daarvan

door de voorzitter van de vergadering
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20.
20.1. Iedere aandeelhouder

Artikel

elke algemene

is bevoegd

bij te wonen en daarin het woord

aandeelhouders

20.2.Iedere aandeelhouder

kan zich door een schriftel(

doen vertegenwoordigen,

vergadering

een of meer aandelen

mits de ge

van de vennootschap

dvocaat, notaris of-

is danwel

register-accountant,
S~em~rech

Artikel

.

21.

21.1. Ieder

aandeel geeft recht op het uitbrengen

21,2. Alle besluiten

worden genomen

m,

e meerderheid

bg volstre

van de

uitgebrachte
voo rgeschrev

21.3. Blanco

sternm

uitgebracht.

21,4. Over zaken

wordt

ing,

brief]es gestemd.

21,5. Bij staking

het voorstel geacht te zijn-

, wordt

van st

ve rwo rpe n,

21.6. Indien

bi) een stem

en niemand

volstrekte meerderheid

gehouden. Wordt

tu sen de twee personen,

meeste stemrne

herstemm'

21.7. Alle

gerechtigden

21.8. Aan yen

6

21.9. Met

uitgemaakt

betrekking

dan—

de

tussen welke twee—

Bij staken van stemmen

acclamatie worden aangenomen,

getrokken

lot.

indien geen

worden toegekend

kan geen stemrecht

van de vennootschap

navan—

verzet.

niet de rechten die door de wet zgn toegekend

uitgegeven

naar het bepaalde

in

en deze

aan houders van met

certificaten van aandelen.

tot aandelen, welke de vennootschap

houdt, wordt verwezen

Company.info

bi>

zich daartegen

vruchtgebruiker

medewerking

verkregen,

die b(j de tweede stemming

beslist he? door de voorzitter ter vergadering

voor tellen kunnen

de ste

he

zal plaatshebben,

he stemming

personen

de

op zich verenigd hebben.

t door een tussenstemrning

Zo no

eerste stemming

gen, wordt een nieuwe vriJe stemming

volstrekte meerde
word herstemd

b(j de

artikel

in

7.4.

haar eigen kapitaal

——
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K Droogleever
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ri

Bes~loitvormin

Artike)

yanwezt

b~i

Oeidvandet

ehete

e laatste~ka

22.
kan, mits met algemene stemmen,

vergadering

De algemene

beslu ten nemen

elhouders—

omtrent alle aan de orde komende onde
zi~n, ook

of vertegenwoordigd

aanwezig

I

17 niet

in

acht—

genomen,

~nver
Artikel

ad~enn

23.

kunnenrs zich per brief ofe leden van de—
worden,

een algemene verga
ook buiten vergadering genomen worden

Alle besluiten,

die

in

weg, voor het voorst

langs elektronische

zgn g hoord.

raad van bestuur en de commissarissen
B~oek

'

aar,

la

Artikel 24

24.1. Het

an het kalender>aar.

24.2.

Bin

aar, behoudens

dez

door de algemene vergadering

gio

kt de raad van bestuur een

bal

alsmede een verslag omtrent de

ga

ende het boek)aar,

24.3. De

aan vergezeld

waarop

epaling van het resultaat

24.4.

De

e toelichting

do

commissarissen

enig

betreffende
Reg~~er~ac gunt

/tuk

worden ondertekend

ontbreekt op
de reden daarvan op het
;

n(.
ing verleent

a

n

overeenkomstig

/
Wetboek.

Company.info

in

——

vermeld.

om

25.2. De

de-

berust.—

Artikel 25

25.1. De

op-

van een toelichting,

mtrent de grondslagen

be

van-

verlenging

het vorige

bestuur opgemaakte jaarrekening

et bepaalde
lid

aan een registeraccountant

in

artikel

393,

lid

bedoelde registeraccountant

de opdracht

te onderzoeken

——
——

3, Boek 2, Surgerlijk—
is gerechtigd

tot inzage

van—

?4/.3?

pels Rijckeri

5 Droog I eeve
Fortuijn nc/vt
c't1

i

)C (ii

I

r

ca,'cuii

I sst'll

vennootschap

in

brengt omtrent zgn onderzoek verslag uit aan de

/

en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van

van commissarissen

onderzoek

worden getoond.--

moeten hem desverlangd

25.3. De registeraccountant

25.4. De algemene vergadering

kan de aan de registeraccountant

opdracht te allen ti~de intrekken.
gemeld artikel

verleden

nzien van het verlenen

is ten

Overigens

en daarvan

als hiervoor bedoeld, en het in

lid 2 van

393 van toepassing,

e,legen van de raad van bestaat en cnmmi

~Dechar

raad—
zi~n—

weer.

een verklaring

van de opdracht,

De waard

van de vennootschap.

alle boeken en bescheiden

sanssen.

26.

Artikel

van de )aarrekening

Vaststelling
verlening

ering strekt niet

do

tot—

van bestuur of een comrnissaris.

van kwijting aan een lid van de ra

——

W

27.

Artikel

27.1

van winst ingevolge

Uitkering

van de )aarrekenin

vaststelling

27.2, De algemene vergadering
winst, met dien verstande

Ide geschiedt na

he

waaruit bligkt dat

bep ist omtrent

reservering

at de winst uitsluitend

geoorloofd is.

de-

of uitkering van

kan worden

aangewend-

op het gebied van de volksgezondheid.—

ten bate van een of meer/nstellingen

artikel (22, Boek 2, Burgerlijk Wetboek kan het in de

Overeenkomstig
zin

zip

bepaalde worden

27.3. De vennootschap

ewi~zigd.

karn

en andere gerechtigden

aan de aandeelhouders

re winst slechts uitkeringen

voor uitkenng

vorigetot de

eigen—

doen voor zover haar

groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd

vermogen

——

met de reserv s die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

27.4, Ten laste

va

de door de wet voorgeschreven

worden ge elgd voor zover de wet dat
Artike

I

reserves mag een tekort slechts

toestaat.—

28

28.1. Divi

tenzi] de algemene

ststelling,

datum—

ad van bestuur een andere

ver
bep

28,2.

Div,

denden, welke binnen vi]f >aren na de aanvang

waarop

Company.info

zi>

opeisbaar

zign

geworden,

niet

in

van de tweede dag

ontvangst

zi]n genomen,

vervallen
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aan de vennootschap.

28.3. De algemene vergadering
in

een andere vorm dan

28.4. Onverminderd

kan

co

in

het bepaalde

in

tot gehele of gedeel

besluiten

28.5, Onverminderd

het bepaalde

in

vergadering

op voorstel van d

tussenti]dse

uitkering

artikel

105,

gedaan

4, Boek 2, Bur

lid

Invloed van verzekerden,
Artikel

29.

29.1. De

hebben gesloten also

zorgverzekering

k

el

door een met de vennootschap
kiantlid worden van de

te Utre

of haar rechtsopvolger

onder

29.2. De vennootschap
vennootschappen

heeft teza
waarme

Ziekteko t

Particuliere

een verzekerdenraad.

i tel.

g

en met de navolgende
zi~ in

naamloze

een groep is verbonden:

erzekeringen
orgverzekeringen

en FBTO

Leeuwarden,

degenen wier risico van behoefte aan

10 van de Zorgverzekeringswet,
zorgverzekering wordt. gedekt, ——
igde vereniging: Vereniging Achmea—

zorg, als bedoe

geneeskundige

een—

en die met de vennootschap

bevordert da

vennootschap

De Friesland

N.V., statutair gevestigd

te
te Utrecht,—

N.V., statutair gevestigd

Deze verzekerdenraad

heeft tot taak aan de raad

van—

bestuur van de ve nootschap, aan de raad van bestuur van De Friesland
N.V. en aan de raad van bestuur

Ziektekostenverzekeringen

Particuliere

'keringen

FBTO Zorgverz

N.V. gev~aagd en ongevraagd

onltrent het beleid van het bestuur alsook omtrent
reglement

/
v n

de verzekerdenraad

verzekerdenraad
bestuur

29.3. De

ve

/
alleen

/

schriftelijk uitgebrachte
gemotiveerd

/ekerdenraad

achtentwintig

29.4, De leden

advies uit te brengen-

het na te melden

onderwerpen.

adviezen kunnen

Door de

door de raad

worden afgewezen.

bestaat uit ten minste vijftien en ten hoogste-

van—

— —-—
--

leden.

van de verzekerdenraad

van de vennootschap

worden benoemd

door de raad van bestuur-

en de raad van bestuur van FBTO Zorgverzekeringen

N.V. naar rato van de personen

Company.info

omschreven

in

van—

die een ziektekostenverzekering

hebben
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gesloten met de vennootschap

dan wel met FBTO Zorgverz!ekeringen
dan wel met

Slechts personen die met de vennootschap
Ziektekostenverzekeringen

Particuliere

Zorgverzekeringen

N.V. dan wel

N.V. een ziektekostenverzekerin

tot

personen voor benoeming

aanbevelen.

De raad van bestuur kan leden va

lid

/

tgde schorsen of ontslaan.
raden van bestuur van de vennootschap,

Ziektekostenverzekeringen

en iedere wgziging

reglement
Statutenwi
Artike

I

/ Friesland

daa

/eden,

te allen

de verzekerdenraad

Particuliere
N,V. stellen

een—

de verzekerdenraad

het

aden van bestuur bespreken

worden geregeld. Deze

betreffende,

kan aan de raad

verzekerdenraad

N.V. en FBTO/Zorgverzekeringen

vast, waarin de aangelegen

reglement

t FBTO
hebben gesloten kunnen

/
van de

van bestuur

N,V.

Friesland

De verzekerdenraad

deel uit maken van de verzekerdenraad.

29.5. De

/
De

an met de verzekerdenraad.

en ontbindin

zi in

30,

30.1. De

algemene vergadering

statuten of tot ontbinding

30.2. Bij de

oproeping

van een

is bevoegd

te besluiten tot

van de

wi>ziging

vak de vennootschap

/

)gemene vergadering

van aandeelhouders

waarin —-

i]ziging aan de orde komt, dient een afschrift

een voorstel to

van—

evoegd.

dat voorstel te worden
~Vereffenen

Artikel

31,—

31.1. Na

ootschap geschiedt de vereffening

ontbinding

van bestuur ond r toezicht van de raad van commissarissen,

door de raad
behoudens

zover de algemene vergadering anders besluit.
31.2. De raad van /omrnissarissen stelt de beloning vast van de vereffenaars
indien die

zi>n — van

/

be a s t.
I

31.3

er

De vereffening

/
Gedurende

degenen die met het toezicht op de vereffening

geschiedt met inachtneming

de vereffening

van de wettelijke

bli]ven de bepalingen

——

vooren

——

zi>n-

bepalingen.—

van de statuten

zoveel

mogelijk van kracht, met dien verstande, dat het ten aanzien van de raad van
/
bestuur bepaalde voor de vereffenaars geldt.
/
31,4. Hetgeen

na voldoening

vennootschap

Company.info

van alle schulden

en na uitkering

van hetgeen

van het vermogen

van de

verplicht is gestort op de aandelen

Pels Rijcken

5 Droogleever
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""
f i ci r i i) is s rj

(de nominale waarde van de aandelen
aandeelhouders

van de vennootschap

bate van een of meer instellingen
Overeenkomstig

en het bedongen

is overgebleven

agio)

sgezondheid.

artikel 122, 8oek 2, Burgerlijk

n

gestort op de aandelen (de nominaie waarde va
bedongen agio) niet uit aan haar aandeelhouder
heeft verkregen

deze middelen
bepaalde

en en

in

de vorfge-

het-

vennootschap—

Het-

ziekenfonds.

als rechtsopvol

de vorige volzin komt te vervalle

in

het

een verplicht is

worden gewijzigd. De vennootscha

zin bepaalde

ten—

angewend

wordt

op het gebied

fan de-

op een januari

tweeduizend

zestien

31.5. Nada
besc
dege
L~litsluitin

32.

Agi;ikel

De verzeke

verzekerde
vennootsch
Overctanga

33.

Artikel

Vanaf de

d

de fusie tussen vereniging: Vereniging Achmea, statutair gevestigd te Utrecht, als
don en vereniging: Vereniging De Friesland, (thans zi~nde
verkrijgende rechtsp
de cooperatie: Coop

atie De Friesland U.A., statutair gevestigd te Leeuwarden,

welke zich zal omzaten in een vereniging)
1. artikel 10 I d 1 luiden als volgt:

"10,1,

als verdwijnende

rechtspersoon,

an bestuur bestaat uit een aantal natuurli>ke

De

zal;

personen dat gelgk
i.'an

het aantal leden van de raad van bestuur van de cooperatie: Cooperatie—
D e Fr

d

U.A,, gevestigd

te Leeuwarden,

ingeschreven

in

het

elsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer—
0 069108, hierna te noemen: "de Cooperatie", met dien verstande dat de
han

aad van bestuur uit ten minste twee leden bestaat."
en zal

in

de artikelen

van "DFZ Tussenholding"

Company.info

4, 13, leden 1 en 2, 14, leden 1 en 6
worden gelezen "de Cooperatie".

10, leden

2 en

in

plaats

Pels Rijcken

5 Droog leever
Fortuijn .~i-'. oei-, c)"
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2.

artikel 29, lid 1 luiden als volgt;

"29.1.

De vennootschap

zorgverzekering

geneeskundige

bevordert

hebben gesloten alsook degenen wip risico van behoefte aan

zorg, als bedoeld

in

4 Zorgverzekeringswet,—

artikel 10 van

gesloten zorgver ekering wordt gedekt,

door een met de vennootschap

lid

er onder algemene titel."

worden van de Cooperatie of haar rechtsopvol
Sla~tbc abn
Artikel

34.

Het eerste boek>aar van de vennootschap

tweeduizend

ein

gt op eenendertig

december

tien

EINDE STATUTE

S+g~baiin en.
Voorts verklaard

1.

de verzeke
naa mloze
N,V,, word

a.

de
W

Harhngertr

weg 55, ingeschreven

noemen. nde Onderlinge",
de onderlinge

De Fnesland

tekostenverzekeringen

;

Onderlinge

Particuliere

LI.A., statutair gevestigd

adres: (8913 HR) Leeuwarden,

Harlingertrekweg

schreven

van

in

de--

en

waarborg maatschappg

Waar orgmaatschappi]

van

01059332, hierna te

onder nummer

Kamers vpn Koophandel
b.

het handelsregister

in

het handelsregister

te Leeuwarden,—

55,
de Kamers van Koophandel-

er nummer 01051078,
op d

dag voorafgaande

Onderlinge

aan de datum waarop de)uridische

tot stand is gekomen en waarbi~ de Onderlinge

/
van de splitsing de vennootschap heeft opgericht;
/
de raad van commissarissen van de vennootschap
oprichting

met inachtneming

van artikel

drie en ten hoogste zeven leden,
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13, lid

splitsing

van

de-—

ter gelegenheid—

per de datum van haar

1 zal

bestaan uit ten

minste—
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SIotverklarin

en inzake de N.V,.

/

Ter zake van de oprichting van de N.V, heeft de comparant,

handelend

als vermeld,

verklaa rd

/

—eufo —--- —

a,

:

dat het
(C

geplaatste kapitaal vi~fenveertigduizend

de oprichting

bi~

45,000,00) bedraagt.

dat namens
storting op

eernt de Onderlinge

(450) aandelen,

/
1 tot en met 450. De plaatsing geschiedt a pari;
/
de N.V. met de Onderlinge Waarborgmaatschappi]
omtrent de
/
de door de Onderlinge Waarbor maatschappg bi] de oprichting

volgende

inhoud :

"I.

ze van stortin

de Onderlinge
aandelen

een over enkornst is gesloten met de

aandelen

van de N.V. genomen

Wi

kapitaal

deel voor vierhonderdvgftig

Waarborgmaatschappg
genummerd

In het geplaatste

Waar

volstorten

g

door

/
afsplitsin

haar genomen

P

de aan

van het overeenkomstig

beschrgving,

hierna te noemen: ——

ogen van de Onderlinge

cgr
Indien uit de Beychrigving

Onderlinge

W

de-

de waarde van het door

bli>kt da

5rborgmaatschappi~

icht.-

d

af te splitsen deel van haar

vermogen.
zal de Onderlinge

dan de stortingsplicht,

uiterli]k bij de oprichting

Waarborgmaatschappig

van de

verschil in geld bi]storten;

s dan de stortingsplicht,
N.V. als agiostorting

e overeenkomst

zal het verschil

de boeken

worden verantwoord."

met het van kracht worden van de

g voor de N.V. verbindend

ng door een deskundige
,

in

is;
als bedoeld

in

de wet een

die aan deze akte wordt gehecht, inhoudende

de N.V. bg de afsplitsing

van de Onderlinge--

dat

de-

—-

te verkri>gen vermogen van de Onderlinge
i], bg toepassing van in het maatschappelijk verkeer
ij

chouwde waarderingsmethoden,
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ten minste beloopt het-
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Of (7 ~7 s

in

'"

r i

de verklanng

geld uitgedrukt,

e.

waaraan

moet worden voidaan;

met deze verkriJging

bestuur van de N.V. worden benoemd:
Diana Maria Juliette Jacqueline

mevrouw

Heerlen op negenentwintig

b.

Moniss

augustus

a.

te

n, geboren

geboren te Zeist op

—---

negentienhonderdtweeenzestig;

erste inaal tot leden van de—
noemd:- - ——

dat bliJkens het voorstel tot afsplitsing
raad van commissarissen

l

erdviJfenviJftig;—

mei negentien

de heer GiJsbertus Johannes van Miltenbur,
zevenentwintig

het-

voor de eerste ma

dat bliJkens het voorstel tot afsplitsing

a.

inzake

bedrag van de stortingsplicht

genoemde

van de N,V.

de heer Jan Ploeg, geboren te

zesentwintig

december—

negentienhonderdachtenveerti

de heer Doede Gerben Vierstpr, geboren te 's-Gravenhage
eenendertig

c,

mevrouw

oktober negen (enhonderdachtenviJftig;
Elisabeth Ingeb rg Edmunda Maria Janmaat, geboren te
op dertie

Rotterdam

f

bruan negentienhonderdvierenzestig,
bliJkens een

en dat per de datum van op ichting van de vennootschap,

wa rvan een kopie aan deze akte wordt gehecht,

aandeelhoudersbesluit

tevens worden benoem

g.

tot commissarissen

Thomas Bouma, geboren te Sappemeer op dertien

de heer He

e.

januari nege tienhonderdeenenveertig;
mevrouw
JoukJe Titia van LonkhuiJzen-Hoekstra,

dat de rninis

en op achtentwintig

ele verklaring

op drieent

——

van de vennootschap:

d.

Hee

op

—-geboren te —

Januari negentienhonderdzestig;

dat van bezwaren

december tweeduizend

niet is gebleken,

tien onder nummer

N.V.

is

verleend-

1627126,—

welke ver lanng aan deze akte wordt gehecht.

Conclusie.
Derhalve is de afsplitsing

/

ZiJ wordt van

gekomen.

van de Onderlinge

Waarborgmaatschappi]

kracht met ingang van de dag na die waarop deze akte

verleden, derhalve op dertig december tweeduizend
/'Hofd~tk

Om

/
rent

vermeld,

Company.info

geldig tot stand

tien.

IV. Rechts evol en van de afs lit in~.

de rechtsgevolgen

het volgende vast:

van de afsplitsing

stelt de comparant,

handelend

als

is-
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1.

>i

ci, rif

lt SF>i

de N.V. verkrijgt met ingang van de dag na di
onder algemene titel het gehele vermogen
opgenomen

2.

de

overeenkomstig

Waarborgmaatschappi~,

van
in

beschri>ving;

de Onderlinge

houdt t

Waarborgmaatschappg

zullen ter

niet op te bestaan en haar statuten
niet worden gewi)zigd;

3.

de Onderlinge

Waarborgmaatschappij

en de

N

na heden een afschnft van deze akte en van d

gestelde notariele verklaring
van de Ka

4.

neerleggen
I

ten kantore--

t handelsregister

bi]

——

en Fabrieken voor Noord-Nederland;

de Onderlin

e N.V. zullen binnen een maand

na de splits

ere openbare registers, waar~n

overgang

orden ingeschreven,

v

hiervan

opgave do

5.

mogen van de Onderlinge

de financiel
Waarborg

de N.V. zullen

van de N.V

g van

in

de gaarrekening-

een januari tweeduizend

tien;

6.

er

zi~n

~egens de
uitkering

7.

an als lid een bi]zonder recht

geen

0

pi] hebben,

zoals een recht op

paalde in artikel 334p, eerste

va

te dier zake achterwege

bli~ven;—

van boek 2

n

ter zake va

t hierbi] voor de onderhavige

ee

splitsing

subsidiair

~

ng van artikel

e vri]stelling van artikel 15

eer; de toepasseli]kheid

va

rtikel

lid 1

15

lid 1

lid,—

sub e.

sub h. van de Wet op belastingen

van die vrijstellingen

wordt niet door—

15 uitgesloten,

~lot akte.
De comparant

/

is rni], notaris,
in

minuut

bekend.—
is verleden

te 's-Gravenhage

op de datum in het hoofd—

van deze akte vermeld.
Na mededeling

van de zakeli]ke inhoud van deze akte aan de comparant

geven van een toelichting daarop, heeft de comparant

Company.info

verklaard

ti~d>g

en het-

voor het—
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issi'! 1

eze—

van deze akte gelegenheid

te hebben g
akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te
verlgden

van deze akte in te stemmen

Ud

en op volledige vo

stellen.
Onmiddellijk

van in elk gevalylie gedeelten

na voorlezing

de wet voorlezing verplicht stelt, is deze

akte

vervolgens

en onmiddellijk

daarna door mig, notan, ondertekend

zevenenveertig

minuten.

van deze akte, waarvan

eerst door de comparant

om dertien uur en

Volgt ondertekening.

De ondergetekende,

mr. Corn

verklaart dat hem is geblek
alle besluiten

die afdeling

Wetboek en de statuten

rechtspersoon)

voor

overige de daarvoo
zi~n

in

is Adnanus

de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage,

dat de vormvoorschriften

in

acht zi]n genomen voor—

4 en 5 van titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk

(de afsplitsende—
t tot stand komen van de splitsing vereisen en dat voor het
voornoemde titel en in de statuten gegeven voorschnften
an de Onderlinge

Waarborgmaatschappi]

nageleefd.

Volgt onderteke

ing.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door KvK
KvK
verwijderd door
Gegevens verwijderd
Gegevens
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Aan

Het bestuur van OWM De Fricslan

ACCOUNTANTSVERKLARI
Opdracht
Wij hebben een onderzoek ingesteld naar
rechtspersoon OWM De Friesland Zorgv
beschrijving d d 31 augustus 2010, zoals
inbreng ter volstorting op de aandelen die
Zorgverzekeraar N.V. worden uitgegeven
in artikel 2 334bb lid 1 BW te verstrekken
verantwoordelijk voor de inhoud van dez
inbreng in de verkrijgende op te richten v
zoals bedoeld in art
accountantsverklaring

8'erkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden uitgevo
Dienovereenkomstig dienen wij onze wer
een redeli)ke mate van zekerheid wordt y
P
g
vermogensbestanddelcn
naar dc toestaal per 31 augustus 2010, bij toepassing van in Nederland
ten minste
ve k
4aardbaar beschouwde waarderingsmethoden
in het maatschappelijk
van
de
het
waaraan
met
de
is
aan
va
overgang
gsplicht
bedrag
gelijk
voldaan
i
vermogensbestanddelen
1

Wi~ zijn van mening dat
voor ons oordeel

erkregen informatie voldoende en geschikt is als bas~s

Oordeel
Naar ons oordeel is de wa
af te splitsen vermogensbestanddelen
naar de toestand per
31 augustus 2010, bij to assmg van in het maatschappelijk verkeer in Nederland als
aanvaardbaar beschou de waardenngsmethoden,
tcn mmste gelijk aan het bedrag van de
stortingsplicht ad EUp 45.000 van de door de verkrijgende vennootschap uit te geven aandelen
waaraan met de over ang van de vermogensbestanddelen
moet worden voldaan
Zwolle, 25 oktober 2010

door KvK
KvK
verwijderd door
Gegevens verwijderd
Gegevens

C

Mes'A

Paraaf'oor identificatiedoelcinde

'<I'MG Accountants N v rngeschreven oe het handelsregnter
m Nederland ondet
nvmrnor 33263683. is eon dochterntaatschapprl
van KPMG Europa LLP en ld ven
hat KPMG netvvork van rellstanrlge ondemensngon dre vereenden rrln aen KPMG
Inremarronat Coocoratrvo I KPMC(ntomaaona( I een Zvntsorse ene(er(
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KvK
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Istbsengbe»eh

door OWM

I

(rta vocmtd

ns

babup»i » sursj

Activa
Beleggingen
cn gcbou

Testament

LcQltlgM 0/g ssh

Declneningen

Q)

Overtge &tsnciele

Vonferiqgee
Nog mcr CVZ tc
Debiteuren (6)

Overige vonlemsgcn

I sslsssrlc midddes

Passiva

~

Technische

Trehnisclse vosstss

Ovcngc

fnbceqg De

Algclncnc

Reserve ZFW I 1)
beleggulgcn

(I2)

156.743

reserve ZFW Drt betreft tic reserve vlclkc bctrckIung heeft op rlc voorrnsbgc lntvocrutg vsn dc

Vjjwevswr

sl.
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04» Zk f vesWut
W/P

Arrvrvvdrvr,

ZPV
Gegevens verwijderd
verwijderd door
door KvK
KvK
Gegevens

W~ervrervvr
rrva.

I8

a

VA,

OWN De Friesland Zorgverzeker

%aaxdetingsgrondslagerl

+er- ea Icgclgevillg
'f citxxj anders is aangegeven worden actxva en passiva gewaardeerd
bedragen luiden voorzover iuct anders is venocld, in C j 000.

op nonunaic waande Dc

Inzake schattingen) Dc opstelhng van de beschnjving vereist dat het management oordelen
vcionderstelkngen inzakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde vsn acuva en
vexpbchtxngen, en vsn baten cn lasten. De daadwerkehjke uitkomsten kunnen afwijken vari deze schattingen. De schattingeu cn
worden voortduteixd beoordeeld- Hcrztcrungen va
onderjtggcrtde veronderstellingen
penode waann de schatting wordt herzien cn in tockomsuge penodcn waanmor de

ttingen worden opgenomen
ning gevolgen heeft.

m de

vereisen dc bcpajtag van de recje waarde vsn
nancteje activa wordt bepaald op basis van dc
ijd aangehouden bcjegyngen wordt alleen ten

pnxuke rce jc waarde) Sen aan tz I gxond
zowcj tnnsnctcic als tuct-ftnancicje ac
gcnbtecxdc slotkoers (bied) per versla
bchocve van de infonnauevcrschaffin

Waardering balanspostea

//xxanc/e/e

~xxgen(4)

kjxar, terusj anders is vermeld.

Dc ovenge fuxanclclc beleggingen zij
/t/ol/tner /xet Calkge voor Zorgverze
betreffen vorderingen die zijn te
tezamen hierna te nocxucn 'Centrale
gcklendc nstcovexevenuigsnxodej,
de
rnschatttngen van inanagement

«t

het Zorgverzexzekerinjjs fonds (Zvw),
sis van hct voor hct bctrcffciujc bockjaar
tages aan vcxcvening cn nacaku jatic en

Ded/temexx en Omnfge von/er/ngerx
De voxdcnngcn debiteuren en ovc

ale waaide onder aftrek van een voorziciung

van oninhaarheid.

~9rxix/e nt/x/i/e/en(8$
Liquide riuddckn bestaan uit kassajd

d

I'/gemene

Reserve fop
Dit betreft dc tuct wet tchjk verbond
//eixerve

n

ZFIP PO/

v,'I >i

Dit betreft dc beklemde reserve

t betreft dc reserve welke betrckjung heeft op de ~vrtitajige uitvoerutg Witte Z&V.

Herxvuurr/er/ngsmsrerve

de

Dc herwaaadcniigsreserve

vyordt gevormd

PO

voor ftnancteje bejegyngen waarvoor geen frequente msrktnotenngen bestaan, veelal
jiejeggtngcn van het Alternatieven fonds. De hexwaaxderingsrcscrve wordt gevormd vsn ongereahseerde koersmutaues cn is niet
/
hoger dan het veischd tussen de boekwaarde op basis vsn verkrijguigspnjs en de boekwaarde op basis vara dc bij de waaxderuig
gehanteerde actuele waarde van de acuva svsarop dc herwaarderingsreserve
betxekking heeft.

r

/

>cc/rn/se/xe voorz/en/stijf voor te betix/en tic/xrrden
n/t/reangen p2)
I te betalen kosten vsii schaden en uitkenngen
De voorztexung voor
Zviv jntreft de schatting van nog ic ontvangen en tc betalen
/
d cclaiuttcs van zorgvexjencrs
onder ahxek van voorschotten Op basis van de reeds gedeclareerde Imlragcn urord i de bajansposr
bepaald, rckerung houdend met verwachte prijsontwtkkcbngen
in hct verslagjaar, mutaties in het verzckexdenbcstand
en
stattsiuche oarekerhcden.

Dc DliC-fi

brengt met zich mcc dat later dan voorheen inzicht bestaat in de werkelijke kosten, doordat DijC's

Gegevens verwijderd
verwijderd door
door KvK
KvK
Gegevens
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