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Fusie van OZB Zor verzekerin
N.V. On evallen- en Ziektekostenverzekerin

Op eenendertig

december tweeduizendzes

verschi/nt

notuns met plaats van vestiging te Amsterdam
Mr Sophie Mane Versteege, kandidaat-notans,

schap. De Brauw Blackstone Wcstbroek

N

en N.V. en

smaatscha

i'ZF

voor mil, Mr Franrois Diedenk Rosendaal,

werkzaam

ten kantore van de naamloze

V, statutair gevestigd tc 's-Gravenhage,

vennoot-

met
adre'596

AL

's-Gravenhage,

elf december
v a I1

Zuid-Hollandiaari

negentienhonderdwcrenzoventig,

7,

in

de vestiging tc Amsterdam, geboren te Velsen op
te dezen handelend als schnltcliik gevolmachtigde

'

N.V. Ongevallen-

OZF, een naamloze ven-

en Ziektekostenverzekeringsmaatschappij

nootschap, statutair gevestigd te Hengelo (Ovenissel), met adres Mosweg 21 C, 7556 PG
Hengelo (Ovenissel), handelsregisternummer
06088185, hierna te noemen de Verkrij-

gende Vennootschap; en
OZB Zorgverzekerlngen
N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Utrecht,
met adres. Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, handeisregisternummer
08141080, hierna te
noemen: de Verdwijnende Vennootschap.

2

De comparante

verklaart.

Hoofdstuk 1: Juridische fusie.
De Verknjgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap, hierna tezamen ook te noemen de Fuserende Vennootschappen,
brengen bij deze akte met inachtneming van het hierna
bepaalde een fusie in de zin van titel 2 7 Burgerlilk Wetboek tot stand, waarbil de Verkn/gende
Vennootschap het gehele vermogen van de Verdwiinende Vennootschap onder algemene titel
verknigt en waardoor de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan.
Artikel

1.
Geen van de Fuserende Vennootschappen
Geen van de Fuserende Vennootschappen
ance van betaling.

1

3

is ontbonden.

verkeert

in

staat van faillissement

of surse-

N V., statutair gevestigd te Noordwilk, handelsAangezien Achmea Zorgverzekenngen
registernummer
28080300, alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de VerknlgendeVennootschap en in het kapitaal van de Verdwilnende Vennootschap houdt en de Ver-

Vennootschap geen aandelen toekent ingevolge deze akte van fusie, is gebruik gemaakt van de vrijstellingen als vermeld in artikel 2 333 lid 2 Burgeriiik Wetboek.—
kn/gende

Artikel 2.

Ter voorbereiding

Company.info

van de fusie is het volgende verricht
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2

Door de besturen van de Fuserende Vennootschappen is oen voorstel tot fusie opgesteld als bedoeld in artikel 2 312 lid 1 Burgerlilk Wetboi.k, welk voor.,tel door alle beis ondertekend, met uitzondering van de
van de Fuserende Vennootschappen
Carbaat en de heer H B Hutles, welke bestuurders van de Verknigende Vennootschap wegens ziekte afwezig w;iren
De Fuserende Vennootschappen kennen beide geen raad van commissarisseri
Het bestuur van de Verknlgende Vennootschap heeft een schnftelilke toelichting als
bedoeld in artikel 2 313 lid 1 Burgerlilk Wetboek opgesteld
In verband met het bepaalde in artikel 2 313 liri3 Burgerliik Wetboek en het hierna in
artikel 4 lid 6 bepaalde is door het bestuur van de Verdwilriende Vennootschap geen

stuurders

heer

22

H L

opgesteld.
Het laatste boeklaar van elk van de Fuserende Vennootschappen waarover een iaarrekening is vastgesteld, is geeindigd op eenerniertig december tweeduizendviii
Aangezien het voorstel tot fusie na dertig luni tweeduizendzes derhalve meer dan zes
maanden na het verstnlken van het in de vonge zin bedoelde boeklaar is neergelegd, is
met betrekking tot elk van de Fuserende Vennootschappen eon tussentildse verrnogensopstelling ;ils bedoeld in artikel 2 313 lid 2 Burgerlilk Wettioek opgesteld
Op vierentwintig november tweeduizendzes heeft elk van de Fuserende Vennootschappen het voorstel tot fusie en de ovenge in artikel 2 314 Burgerlilk Wetboek bedoelde
stukken neergelegd ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de
kamer van koophandel en fabneken die bevoegd is tot inschnlving van de desbetreffen-—
de vennootschap
De besturen van de Fuserende Vennootschappen hebben op achtentwintig december
tweeduizendzes verklaard dat, onder andere, aan het bepaalde in artikel 2 314 leden 2
en 4 Burgerliik Wetboek is voldaan. De stukken die ingevolge die artikelleden ten kanto-—
ter inzage hebben gelegen, zullen gedurende
re van de Fuserende Vennootschappen
zes maanden na heden ten kantore van de Verknlgende Vennootschap ter inzage liggen
voor de aandeelhouders.
Op wlfentwintig november tweeduizendzes hebben de besturen van de Fuserende Vennootschappen in het landeliik verspreide dagblad NRC aangekondigd dat de in lid 4 en
5 bedoelde nederleggingen hebben plaatsgehad, met opgave van de kamers van koophandel en fabneken waar meerbedoelde stukken zijn neergelegd en met opgave van de
adressen waar zij overeenkomstig lid 5 zijn neergelegd Tevens is daarbii vermeld dat
het bestuur van de Verknigende Vennootschap het voornemen heeft tot fusie te beslui-—
toelichting

25

26

ten

2.7.

Bij geen van de Fuserende

28

a.

b

Company.info

Vennootschappen is een ondernemingsraad
ingesteld
december tweeduizendzes heeft de Kamer van Koophandel
voor Utrecht en omstreken schnfteliik bencht dat het voorstel tot fusie en de ovenge in artikel 2 314 lid 1 Burgerliik Wetboek bedoelde stukken sinds werentwintig
november tweeduizendzes bii het handelsregister ter inzage hebben gelegen.
Op achtentwintig december tweeduizendzes heeft de Kamer van Koophandel
voor Veluwe en Twente schriftelijk bencht dat het voorstel tot fusie en de ovenge
noin artikel 2;314 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde stukken sinds werentwintig
het
handelsregister
ter
hebben
vember tweeduizendzes bii
inzage
gelegen.
Op zevenentwintig
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a

b

3

De gnffier van de rechtbank te Utrecht heeft op negenentwintig december tweeduizendzes een verklanng afgegeven waaruit bliikt dat geen schuldeisers van de
Fuserende Vennootschappen in verzet zijn gekomen tegen het fusievoorstel
De gnffier van de rechtbank te Almelo heeft op zevenentwintig december twee-

een verklaring afgegeven waaruit bhlkt dat geen schuldeisers van de
Fuserende Vennootschappen in verzet zijn gekomen tegen het fusievoorstel.
De besturen van de Fuserende Vennootschappen hebben op achtentwintig december
tweeduizendzes verklaard dat zich na do ondertekening van het voorstel tot fusie geen
hebben voorgedaan die de mededelingen
bclangnlke wijzigingen in de omstandigheden
in het voorstel tot tusie of in de toelichting hebben beinvloed
duizendzes

2

10

Artikel 3.

31

De algemene vergadering van aandeelhouders van de Verdwiinende Vennootschap
heeft op eenendertig hveeduizendzes het besluit tot fusie genomen conform de tekst
van het voorstel tot fusie.

3.2

Door de algemene vergadenng van aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap is het besluit tot fusie met algemene stemmen genomen in een vergadenng
kapitaal was vertegenwoordigd
De statuten van de Fuserende Vennootschappen schniven voor besluiten tot statutenwijziging geen bijzondere procedure voor, zii bevatten evenmin bepalingen omtrent bewaarin het gehele geplaatste

3 3.

sluiten tot fusie.

34

van aandeelhouders
ziin opgemaaktdecember tweeduizcndzes verleden ten overstaan-

De notulen van voormelde algemene vergadenng
bil

een notanele akte, op eenendertig

notans te Arnsterdarn
Hel besluur van de Verknigcnde Vennootschap heeft mct inai;htneming van het bepaalde in artikel 2 331 lid 1 Burgerlijk Wetboek op achtcntwintig december twceduirendzes
hct besluit tot fusie genomen conform de tekst van het voorstel tot fusie Van het voor-

van Mr F D Rosendaat,

35

nemen hiertoe is melding gemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 331 lid 2
Burgerliik Wetboek Het bepaalde in artikel 2 331 kd 3 Burgerliik Wetboek heeft geen

toepassing gevonden
Artikel 4.

4.1

42

43

en de Verdwiinende Vennootschap komt bil
deze akte tot stand en wordt van kracht met ingang van de dag na de datum in het
de
hoofd van deze akte gemeld, zodat met ingang van een ianuan tweeduizendzeven
Verdwiinende Vennootschap ophoudt te bestaan en haar vermogen onder algemene titel op de Verknjgende Vennootschap overgaat.
Ter gelegenheid van de fusie worden geen aandelen in het kapitaal van de Verknigende
Vennootschap ingetrokken met toepassing van arkkel 2 32.> lid 3 Burgerlijk Wetboek
De fusie van de Verknigende

De Verknlgende Vennootschap zal binnen acht dagen na heden cen afschnft van deze
akte cn van de aan de voet van deze akte gestelde notanele verklarinii neerleggen ton
kantore van het handelsregister gehouden door dc Kamer van Koophandel voor Utrecht
en omstreken

Company.info

Vennootschap

en do Kamer van Koophandel

voor Veluwe en Twente

DE BRAUW

BLACKSTONE
4

WESTBROEK

44

zal binnen een maand na de fusie aan de beheerders
registers waann overgang van rechten of de fusie kan worden ingeschreven, hiervan opgave doen
De financiele gegevens van de Verdwilnende Vennootschap zullen in de laarrekening
van de Verknjgende Vennootschap worden verantwoord met ingang van een ianuan

De Verknlgende

Vennootschap

van andere openbare

4.5

tweeduizendzeven
De verplichtingen

omtrent de jaarrekening

na de fusie op de Verknigende

Vennootschap rusten
met inachtneming van het bepaalde in

van de Verdwijnende

Vennootschap,

artikel 2 321 Burgerlilk Wetboek.

4.6.

die anders dan als aandeelhouder een biizonder recht
Verdwiinende
Vennootschap
hebben, zoals een recht op een uitkering van
de
iegens
winst of tot het nemen van aandelen; toepassing van het bepaalde in artikel 2.320 lid

Er zijn geen (rechts)personen

Burgerliik Wetboek kan dien ten gevolge achterwege bliiven
De statuten van de Verknlgende Vennootschap zullen ter gelegenheid

4 7

1

van de fusie wor-

den gewilzigd

statuten Verkri'nde Vennootscha .
De algemene vergadering van aandeelhouders van de Verknigende Vennootschap heeft op dnebesloten de statuten van de Verkriigende Vennootschap te
entwintig november tweeduizendzes
wiizigen met ingang van de dag na de datum in het hoofd van deze akte gemeld, derhalve met
ingang van de in artikel 4 lid 1 van Hoofdstuk 1 genoemde dag en de comparante te machtigen
akte van statutenwijziging te doen verliiden. De vereiste ministenele verklaring van geen bezwaar-

Hoofdstuk2:Wi'zi

in

de-

is verleend op vierentwintig november tweeduizendzes, nummer N.V. 519 934.
Ter uitvoenng van vorenbedoelde besluiten worden bij deze akte de statuten van de Verknlgende

Vennootschap met ingang van de in artikel 4 lid 1 van Hoofdstuk
zigd, dat zil in hun geheel komen te luiden als volgt
Naam. Zetel.
Artikel

1

genoemde dag zodanig

gewil-—

1.
De vennootschap
Zij is

12

draagt de naam

OZF Achmea Zorgverzekenngen

N.V

gevestigd te Utrecht.

Zij kan zowel in het binnenland

als

in

het buitenland

kantoren en filialen vestigen

Doel.
Artikel

2.

2.1

door:
heeft ten doei het uitoefenen van het zorgverzekeringsbednif,
geneesverzekenngsovereenkomsten
en
te sluiten tegen de kosten van
behandeling die het gevolg ziln van ziekten en ongevallen,
(tand)heelkundige
al hetgeen te vernchten, dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe be-

De vennootschap
a
b

vorderliik

2.2

kan ziln, een en ander in de ruimste zin.

De vennootschap

heeft geen winstoogmerk.

Ka itaal en aandelen.
Artikel

3.1.

3.
Het maatschappeliik

duizend

kapitaal van de vennootschap

euro (EUR 225.000,-). Het

is verdeeld

(225.000) aandelen van een euro (EUR 1,—
) e)k

Company.info
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De aandelen

;a

Cenunntierd

1

af

tgege ien
Tenzil u:tdrukkelilk anders is bepaald ziln aan al!e aandelen in hun verhoi.ding
nominale bedrag gel»ke rechten en verpiicrti gen .erbor den

34
Uit

luiden op naam en ziln rico,ogend

Er worden geen aandeelbew»zen

3 3

u

tot hun

ifte van aandelen.

Artikel 4

De algen;ene vergadering
dering

aandee! ouders

van

- besluit tot uitgifte van

de algemene

oemen

ce ',oepassing cp het verienen

verga-—

de-

iemand die een voordien reeds verkregen

geschiedt

Uitgifte van aandelen

geschiedt
artikel 2 86 Burgerlilk Wetboek
Uitgifte van aandelen

nin mer
bil

cp

beneden pan

nolanele al,te, met inachtnam,r

is niet bevoegd haar mede

certif.caten van aandelen
Aan vruchtgebruikers
en pandhouders
ocnden stemrecht worden toegekenc
Pubticatie besluit tot uit ifte en tot aanwi'zin

'

van rech',en tot het

'et

u,tgeven van aandelen aan
recht to! het r,amen van aandelen uitoefent.

maar is niet van toepassing

nemen van aandelen,

De vennootschap

r

de agemene vergaden; g stel', de koers en

aandeler

Het vcrige lid is van overeenkoms!

43
44

te

van uitgifte vast

verdere voorwaarden
4 2

- hierna

g

rar het bepaalde

in-

erkmg!e verlenen aan de u!g ",e van

van aandelen

kan niet het aan die aandelen

ver-

Artikel 5.
De directie legt binnen acht dagen na een beslint van de aigemer,e vergader ng tot uitgifte, als hiervoor bedoeld, een vo'ledige tekst daarvan 'eer!en kantore vari!iet han-

delsregister

ree!ie doet binnen acht dagen na elke uitg 'te van aandelen hien,an cpgavo ten
kan!ore van dat handelsregister, met verrr elr!ir r; van anntai en soo.t
Het bepaalde in de vonge leden is van overeer,kom.,tige toepassing op het verlenen van
re.! ten to! het nemen van aandelen maar is niet v;iri toepassing op het uitgeven van
a;indelen aan iemand die een voord on roods verkregeri recht t.t het iieii o vnn aanDe

5 3

d

delen uitoefent

o aandelen.

Stortin
Artikel 6

61

tonsil is I.edcngen dat een deel,
becrac
eerst
behceft te worden volgestort
van het nom na e

worden slechts tegen vclstorting

Aandelen

ten hocgste dne/vierden,

Uligegeven

het zal hebben cpgevraagd
Sto ting moet in geld geschieden voor zo.er niet een andere inbreng is overeengeko-

nadat Ce vennootschap
men

S'.or!ing

3

in

geld kan

in

vreemd geld geschieden

indien

de,e

mootschap

daarir toe-

stemt

64

De directie kan besluiten tot het op~ragen

Voorke ursrecht.
Artikel

Company.info
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.an stcrtingen op

nie'. volgestorte

aandelen
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heeft

ledere aandeelhouder

be! oucens af wikend besluit

.ergadering

van de algemene

geval van uitg fte van aandelen een niet overdraagbaar voor! eursrecht naar evenreis
digheid van het gezamenliike Ledrag .an zi aandelen. De algemene,ergadering
in

bevoegd aande!en ten aanzien waarvan een of meer aandeelhouders hun ;oorkeu.srecht niet uitoefenen bii de os enge aar deelhouders of bil derden te Coen plaatsen

toepassing op het ;erlenen .a
rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassmg op het uitgeven van
aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot l.et nemen van aanHet

7

in dit

artikel bepaalde

is van

o.ereenkomstige

delen uitoefent

Verkri'n

van ei en aandelen.

Pandrecht o ei en aandelen.

Artikel 8.

Dc directie kan doch slechts n et machtiging van de algemene vergadenr 9 en cnverminderd het bepaalde in artikei 2 98 Burgeriiik Wetboek, de vennoo!se!iep vclgi.stcrte
aandelen in haar eigen kapitaa onder oez,varendo titel doen verkn gen indien
n.e! klei~e is oan het
a
het eigen vermogen, verrniric!e ci met de verkniclingspriis
geplaatste kap taal ve me.. derd met de reserves die kracbi',ei,. C wet moeten
worden aangehouderi,
b

het norr,inale

bedrag van de te verknigon

de vennoots

hap zelf houd'. of

dochtermaatschappii,

in

en van de aandet

n in

haar kapitaal cie

and houdt of die worCen genoudc

riet r,ieer bedraagt dan een/tiende

i

gedee!'e,an

deer een
het ge-

plaatste kapitaal
Voor het vereiste als onder a bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen
volgens de laa'.st vastgeste'Ce Lalans, erminderd met de ve ~riigmgspri,s . Cor aandelen in het kapitaal van de vennootschiap en uitkenngen uit winst of resec,es aan ande-

Is-

erschu Cigd,,arden
ren, die zij en haar dochte maatschacpiien na de balansda:um
een boekiaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de iaarrekemrtg is,astge-

steld, dan is een verknlging overeenkomstig d,t lid niet toegestaan Bii Ce machtigmg,
die voor ten hocgste achttien maanden geldt moet de algemene vergadering bepalen
hoeveel en welke soort aar delen mogen worden verkregen hoe zii mogen ;orden verkregen en tussen welke grenzen de pnis moet liggen.
De directie kan besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap

8 2

aandelen

haa

eigen kapitaal

B» zodanige vervreemdir,g bestaat geen voorkcursrecht
De vennootschap kan eigen aar delen in pand nemen, indien

8 3

Gevol

in

verkregen

a

do betrokker, aandelen

b

het nominale bedrag ~an dc m pand!e nemen en de reeds geriouCen of in pond
gehouden eigen aandelen tezan en i :et meer dan een tiende gedeelt van he!

volc e tort ziin

geplaatste kapitaal bedraac„t en
c
de algemene vergadering de pandovereenkomst
en van het houden van ei en aandelen.

heeft goedgekeurd

Artikel 9

9

1

De vennootschap
ontlenen.

Company.info

kan aan aandelen

in

haar eigen kapitaal geen recht op enige

uitkenng-
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Bii

van de,erdeling

de berekening

tellen de aandelen

op zodanige aandelen

een ;ruchtgebruik

dan de vennootschap

rust

in

daarvan kan

in

de algemene

termaatschapp

vergadering

en pandhouders

Vruchtgebruikers
I

toebehoren

zi n

benoemde

haar eigen kapitaa

of een pandrecht

Voor een aandeel dat toebehoort asn de vennootschap

9 2

op aandelen

van een voor uitkenng

die de vennoo;schap

bedrag—

bestemd

houdt n,et meCe

tenzii

.a- een

ten

of aan een

anoer

dochte.rnaatschappil-

geen stem worden ui:gebracht

var, aar delen die aan de vennoo',schap

evenwel

met van hun stemrecht

uitgeslc

coch-—

of een

e-

"et-

indien

ap-

was gevest gd voordat het aandeel aan de vennootscl
toebehoorde De vennootschap of een dochtern.aatschappil-

of l.et pandrecht

vruchtgebruik

of die dochtermaatschappi,
kan geen stem uitbrengen

of

voo een aandeei waarop zii een recht van v.uchtgebruik

een pandrecht heeft
sternrnen, aan,vezig of vertcgcntvoordigdBii dc vaslste'ling in lioeverre aandeelhouders
verschaft wordt of verteg nwoorCiqd is wordt
ziln, of in hoeverre het aandelenkapitaal
aandelen
waarvoor
ingevolge he', vorenstaan 'e geen stemgeen rekening gehouden met
kan worden u tgebracht
Ka itaalverminderin
Artikel

10

1

10

2

10.
De algemene vergadenng kan met achtneming van het bepaalde in artikel 2 99 Burgerlilk Wetboek besluiten tot,e mindering van het geplaats:e kapitaai c!oor i,trekking
van aandelen of door het bedrag van de aandelen bi!statuten;v,izig,no te vermi-de en
i

Intrekking

van aar,delen

die de venncctschap

zelf ho

Ct

zonder terugbetal ng dan wel gedeelteliikelerugbetaling op aanCele n.cet naar evenred gheid op alle aandelen gesch eden Van
het vereiste van evenredigheid stag,,orden afgeweken met ins:emming van a'le andeelhouders
slechts nemen met
an een besluit tot kapitaalvermii.denng
De algemene vercadering
van het bedrag van aardelen

Vermindenng

10 4

kan s'echts betreffen aandelen

I

ndien mineen meerderheid van ten minste '.wee dercen van de uitgebrachte stemmen
voo
n
s
vertegen
d gd Eer
tan
het
kapitaal
de
vergadenng
der dan de helft
geplaatste
behoeft bovendien de goedke.r ng voorafcaa-r! of
besluit tot kapi',aalvermindenng
aance!en
aan wier rechten afbreuk v ordt geCaan, voor de
houders
van
it!ktijdig, van de
totstandkoming van zodanig be lu.t is ho'. bepaalde in de eerste zin van dit lid van over-

ge-—

eenkomstige

10 5

toepassing

De oproeping tot een algemene vergadering waann een in r!it artikel genocr«d besluit
cn Ce,vilze van uitvoewordt genormen, vermeldt het doe'an de kapitaalvermindcring
moeten de aanr!elcri,vaarop I et b sluit benng In het besluit tot kapitaalvcrmindering
trekking heeft,

v

orC

aangev,ezc

en moe'. Ce uitvoenng

van het besiuit ziin geregeld

legt een besluit tot .eri ndenng van hct gcpiaol".e kap taai neer!en
kantore van het handelsregister van de K.imer van Koophandel i.n Fabrieke in =-'ke.

De vennootschap

gebied de vennootschap haar hoofdvestiging
een landel»k verspreiC cagclad

Aandeelhoudersre
Artikel

Company.info

11.

ister.

:

heeft en koncigt Ce nederlegging

aan

in
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De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders
worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zil de aandelen hebben verkregen, liet aantal door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of beteke-

alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag on van alle andere gegevens
die daann krachtens de wet moeten worden opgenomen
ning

11 2

Het register wordt regelmatig

11 3

De directie verstrekt desgevraagd

bilgehouden

een vruchtgebruiker

aan een aandeelhouder,

on een

pandhouder om riiet een uittreksel uit het register met betrekktnr3 tot ziln recht op een
aandeel Rust op liet aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan verhet aan die aandelen verbonden stemrecht—
casu quo pandhouder niet de rechten, die de wet
toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certifii:ateri van aandelen, toekomen
De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aan-dat de aandeelhouder

meldt het uittreksel

toekomt en dat de vruchtgebruiker

11 4

deelhouders
Artikel

12.

ledere aandeeiliouder,

vruchtgebruiker

en pandhouder

is verplicht aan de directie ziln adres op te

geven

G~h
Artikel

13.

Indien aandelen

tot een gemeenschap

deelgenoten zich slechts
persoon tegenover de vennootschap doen

behoren, kunnen de gezamenliike

door een schnfteliik door hen daartoe aangewezen
vertegenwoordigen.

0

en.

roe in en en mededelin

Artikel

14.

Oproepingen

geschieden

en mededelingen

bii al

dan niet aangetekende

bnef of

bil

deurwaarders-

exploot

geschieden deze aan de
laatsteliik aan de directie opgegeven adressen Betreft het mededelingen door aandeelhouders
aan de directie of aan de persoon, bedoeld in artikel 16, lid 5 casu quo - indien en zolang deze is
ingesteld - aan de raad van commissanssen, dan geschieden deze aan het kantoor van de venen mededelingen

Indien het betreft oproepingen

nootschap.
Wi'ze van leverin
Artikel

aan aandeelhouders,

van aandelen.

15.

of-

De levenng van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging
afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen, geschiedt bii notaneleakte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.86 Burgerlilk Wetboek.

Bestuur. Toezicht o bestuur.
Artikel

16

1

16.
wordt bestuurd

commissanssen,

indien en zolang deze is ingesteld.

De algemene vergadenng

Een rechtspersoon

Company.info

door een directie onder toezicht van een raad van

De vennootschap

bepaalt het aantal directeuren

en het aantal commissarissen.

kan wel tot directeur maar niet tot commissans

worden benoemd.

P
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Directeuren

en commissarissen

wo den benoemd

door de algemene

vergadering

De-

algemer.e vergadering kan hen te allen tiide schorsen en ontslaan
De raad van commissanssen is te allen tilde bevoegd een directeu'e schorsen
Bil een voordracht tol benoeming van een commissaris worden van de kancidaat medegedeeld zijn leeft ld ziln beroep het bedr;iil aai door hem gehouden aandeien in hot
kapitaal van de vennootschap eri de bet ekkingen die hil bekleedt of die hii heelt bekleed voor zover die van belarir„ziln in,e band mot do vervulling van de '.aak .an een

16.3

commissaris

Tevens wordt vermeld

; erbor,den

e l,e rechtspersonen

aan

hil

reeu= als corr

ssa

een-—

echtspersonen bevinden d e tot
ze'fde groep behoren, met de aandui ing, an 6 e groep kan worden, clstaan
De ;ocrdracht tot benoeming van een conimissans wo dt met redenen cmk'eed
Indien hetzi c!e algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur
heeft geschorst, dan wel indien de algemene vergadering een commissans heeft geschorst, dient Ce algemene vergadenng binner drie maanden na ngang van de schorsing te besluiten hetz» tot ontslag hetzil tot opheffinrg cf handhaving van de schors;ng
van de schorsing
bi, gebreke daarvan vervalt de scliors ng Een besluit tot handhaving
daarb
ten
hoogste w,.rden
cn
scnors
kon
do
kan slechts eenmaal worden genomen
ng
ns is

164

waarbij, indien zich daaronder

I

gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de d;ig waarop de algemene verrgadenng
het besluit tot handhaving heeft genen;en
niet 6 ien de vco. de handhaving bepaalde termijn tct
Ind en de algemene vergadenng
van de schorsing heeft besloten, vervalt de schcrs ng
Een geschorste directeur of een geschcrste ccmmissans wordt in de gelegenheid gesteld zich in cle algemene vergadering '.e,erantwoorden en zich daarbij dcor een
raadsman te doen bilstaan
Ingeval van belet of ontstenten,s van een of meer directeuren zijn de overbi.lvende directeuren of is de en g overblilve de directeur tijdelijk met het bes',~ur belast

ontslag cf to'pheffing

16.5

van alle d recteu en of de enige directeur is de persoon
d;iartoe
heeft aangev,ezen casu quo zal aanv'ijzen rrasu
d c dc algemene vergadenng
r'.e raad van cornmissansser,
tildel ik met net
quo — ind en en zolang deze is incestcld
bestuur t.niest dii. persoon i;a u quo de raad van commissanssen is als:lan bevoegd

Ingeval van belet of ontstenlenis

om een of mee

Ingeva',an

tildelilke bestuurders

ontstentenis

neemt de

i

aan te vvilzen

ce .enge a;inea bedoelde per

zo spoed»; mcneli,k de nod:ge maatregelen
te doen treffen

raad van commissarissen

finitie,e voorziening
Artike

I

De algemene

vergadenng

stelt ce arbeidsvconwaa

17.2.

De algemene

vergadenng

kan aan een of

geheel of gedeeltelijk van de resultaten
kennen Kosten worden hun vergoed

Directie

Company.info

I

;

o de

teneinde een

de-—

17.

171

Artike

cn casu

18.

den van de d recteuren vast
eer commissanssen een vaste dan rrel
;en de venr ootschap afhankelijke beloning toer,

een-
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18

Di: directie kan, met inachtneming

i

aangelegenheden,
teuren

182

van deze s'.atuten

haar intern betreffende,,;orden

al dan niet bil reglement,

ee,

10

waann

rcgli.*mer;t cpstellen

Vocrts kunnen r!e direconderling verdelen

geregeld

hun werkzaumfieden

zo dikwiils een Cirectec het ver'angt Zii besluit bii volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemn.en
Bii stakir,g van stemmen beslist de algemer,e vergadering
De directie kan ook buiten vergadenng beslu ten r.emen mits dit schriftelilk telegrafisch per telex of per telecopier gesel'iedt en a.le directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken
De algen.ene vergadering kan in haar daartoe strekkend besl t duideliik te ornschnivenDe directie vergadert,

183

aan haar goedkeuri. a onder,;ergen
De algemene vergadering deelt een dergel lk besluit onrer wil'C aan de directie mede.
De directie draagt er zorg voor dat Ce verzekerden een reCelilke mate van nvloed op

directieoesluiten

18

beleid van de vennootschap

zoals bedoe'C

worct geboden

ir

artike,'8

I

C

1

sub b

het-

van-

de Zorgverzekenngswet

Verte enwoordi

in

.

A rt k e I 1 9.
i

19

De directie, zomede iedere directeur afzonCerlilk

'(

i:s

bevoegd ce vennootschap

te

verte-—

gen,vocrcigen.
Indien een directeur in pr!vis een overeenkomst met Ce ;enncotschap sluit of n prive
en gerlei procedure tegen de vennootschap voert kan de vennootschap ter zake worden—
vertegenwoordigd,
hetzii door een van de andere directeuren helzii — ir dien en zolang
—
deze is ingesteld door eon door de raad van comrnissanssen aan te wiizen cornmissans, alles tenzii dp. algemene vergat!e'ing daartoe een persoon aanvriist of de wet op andere wiize in de aanwiizing voorziet Zoden ge persoon xan oox ziiri Ce d recteur, te
v,iens aanzien het stnldig belang br.staat Indien een directeur opeen anr!ere w»ze dan
in
e eerste zrn van dit lid omschreven een belang heek dat strildii; is met d;it van de
vennootsc!iap, is hii, evenals iede;e ;int ere c!irecte.. bevoegd Cc vcnnoots liep le

19 2

i ertegen,voordigen

Procuratiehouders.
Artikel 20

De

d

rectie aan a;in een of meer personen, ai dan niet

n

dienst van

irte

vennootscliup,

procuratie

C,erlenen Te;e, s kan Ce d recbe
vertegenwoordigingsbevoegdhe
aan personen, als in de vonge zin bedoeld, alsook aan andere pe soner, mi!s in dienst van de
vennootschap zoCanige titel toekennen, als zii zal,erkiezen
of arideiszins

doorlopende

Raad van commissarissen.
Artikel
21

I

21.
De algemene

vergadering

kan beslurten

tct het ms'.el'en

sen De raad van commissanssen treedt in
legging van een zodanig besluit ten kantore
Koophandel en Fabrieken in welker gel.ied
Indien en zolang op grond van het,n dit I:C
ingesteld, ziin

Company.info

an eer, raad van

functie met ingang

an de Cag van neder-

van het hanCelsregis!er

de .ennootschap

commissans-—

van de Kamer van

haar hoofdvestiging

heeft

bepaalde een raad van commissarissen is
commissanssen
en ziin iaden r!it artikel en artikel 22 van
op de raad van
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toepassing, onverminderd het ovengens
sarissen en zi>n leden bepaalde
21 2

deze statuten omtrent de raad van commis-

De algemene vergadenng kan besluiten tot het opheffen van de op grond van het vonge
Het in de tweede volzin van het vorige lid belid ingestelde raad van commissarissen.

toepassing.

paalde is van overeenkomstige

21.3

in

11

ven-—

Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de
nootschap en de roet haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de raad van

commissanssen
Hii staat de direr:tie ine> raad ter zi>de Bi> dc vervulling van hun taak
nchten do comniissanssen zich naar het belang van de vennootscii;ip en de met haar
De directie verschaft de raad van commissanssen tildig de
verbonden onderneming
voor de uitoefening

21 4

van zi>n taak noodzake>i>ko gogovens

Indien er meer dan een commissans is, zal de raad van comrnissan. sen uit zi>n midden
benoemen De raad van commissanssen benoemt voorts,
een president-commissans
of buiten zijn midden, een secretans.
Bovendien kan de raad van commissanssen uit zijn midden een of meer gedelegeerde
commissanssen benoemen die belast ziin met het onderhouden van een meer regelma-—
tig contact met de directie, van hun bewndingen brengen zij aan de raad van commissaen gedelegeerd commissaris
rissen verslag uit De functies van president-commissans

uit-

zijn verenigbaar

21 5

21 6

De raad van commissanssen kan met inachtneming van deze statuten een reglement
opstellen, waann de verdeling van zi>n taak over de verschillende commissanssen wordt—
geregeld
De raad van commissanssen

kan bepalen, dat een of meer van ziin leden toegang ruivan de vennootschap en bevoegd zulten zi>n irizage
hebben
tot
alle
bedn>fsruimten
len
te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis to nemen
van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze be-

voegdheden

zullen kunnen

uitoefenen

Artikel 22.

22

1

De raad van commissanssen vergadert zo dikwi>ls een van zi>n leden het verzoekt Hii
besluit bii volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee commissa-—

rissen ter vergadenng

22 2
22 3

sende stem.
Behoudens het

aanwezig

zi>n;

aisdan heeft de president-commissans

een beslis-

3 bepaalde, kan de raad van commissanssen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
De raad van commissanssen kan ook buiten vergadenng besluiten nemen, mits dit
schnfteliik, telcgrahsch, per telex of per telecopier geschiedt cn olie commissansson
in lid

zich voor het desbetreffende

voorstel uitspreken

Eon dcrgeli>k besluit wordt aangetekend in het notulenrcgister van de raad van cummissanssen, dat door de sccretans van die raad wordt gehouden, de bescheiden, waaruit
van hot nemen vari een dergeli>k besluit bli>kt, worden bi> het notulenregister bew;iarrl

22 4.

Company.info

daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergadenngen
van de raad van commissanssen bii te wonen en aldaar alle door die raad verlangde
lichtingen te verstrekken.
De directeuren

ziln, indien

zi>

in-—
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22.5
22 6.

12

De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen
die de raad van commissanssen voor een luiste uitoefening van ziln taak wenselilk acht
bii de
Indien er slechts een commissans is, heeft deze alle rechten en verplichtingen,
wet en bii deze statuten toegekend

en opgelegd aan de raad van commissanssen

en de

president-commissans.
Al

emene ver aderin

en.

Artikel 23.

23

1

23 2

De laarlilkse algemene vergadenng
laar gehouden

wordt binnen zes maanden

na afloop van het boek-

De agenda voor deze vergadenng bevat in ieder gevai de volgende onderwerpen
a.
de behandeling van het schnttelilke Iaarvcrsiag van de directie omtrent dc zaken
van de vennootschap

en het gevoerde bestuur,

de vaststelling van de iaarrekening en de bepaling van de winstbestemming; en
c.
het verlenen van decharge aan de directie voor haar bestuur — en indien en zolang deze is ingesteld - aan de raad van commissanssen voor ziin toezicht over
het afgelopen boekiaar.
De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termiln voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van
iaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a
b.

het-

be-—

doelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgenomen, indien artikel
2:403 Burgerlilk Wetboek, op de vennootschap van toepassing is
In dc Iaarlilkse algemene vergadenng wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtne-

3, verder op de agenda is geplaatst
Een algemene vergadenng wordt bijeengeroepen zo dikwills de directie of de raad van
commissanssen het wensel»k acht
Binnen dne maanden nadat hel voor de directie aannemelilk is dat het eigen vermogen
van do vennootschap is gedaald tot een bedrag geliik aan of lager dan de helft van het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadenng gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.
ming van artikel 24, lid

23 3
23 4

Artikel 24.

24 1.

De algemene vergadenngen
haar statutaire zetel heeft

worden gehouden

in

de gemeente waar de

vennootschap—

een elders gehouden algemene vergadenng kunnen slechts geldige besluiten worden—
is
genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd
Aandeelhouders worden tot de algemene vergadenng opgeroepen door de directie,
raad van commissanssen, een directeur of een comrmssaris Bij de oproeping worden
de le behandelen onderwerpen steeds vermeld
De oproeping geschiedt niet later dan op de vilftiendo dag voor die. Valt de vergadenng
Was die termiln korter of heeft de oproeping niet plaats gch;)d, dan kunnen geen wet»ge .
besluiten worden genomen, tenzil het besluit mei algemene stemmen wordt genomen in
een vcrgadenng, waann het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is
In

24. 2

24 3

Company.info
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de oproepingsbnef of in een aanvullende opgestelde termiin zijn aangekonde vonge zin overeenkomstige toepassing

Ten aanzien van onderwerpen

die niet

digd, wndl het bepaalde

in

in

van de voor oproeping

met inachtneming

roepingsbrief
Artikel 25.

25.1.

De algemene vergadenng

25.2.

Tenzii van het ter vergadenng

benoemt zelf haar voorzitter

De voorzitter wiist de secretaris

aan.

25.3

een notaneel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden Notulen worden vastgesteld en ten bliike
daarvan getekend door de voorzitter en de secretans van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadenng; in het laatste geval worden zii
ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretans van die volgende vergade-—
ring ondertekend.
De voorzitter van de vergadering en voorts iedere directeur en iedere commissans
te allen tiide opdracht geven tot het opmaken van een notaneel proces-verbaal, op
ten van de vennootschap
verhandelde

kan-

kos-—

Artikel 26.

26.1

26.2
26. 3

264

26. 5

de algemene vergadenng geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van deen stem.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een van de
stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontIn

slag van personen bil gesloten, ongetekende bnefies geschiedt.
Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand Bij
staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd
het bepaalde in artikel 30, lid 2
Aandeelhouders kunnen zich ter vergadenng door een schnfteliik gevolmachtigde doen
vertegenwoordigen

26 6

De directeuren

en de commissanssen

wonen en hebben als zodanig

in

zijn bevoegd de algemene

de algemene vergadenngen

vergadenngen
een raadgevende

bil

te

stem

Artikel 27.

27.1.

Aandeelhouders
vergadenng

kunnen

atle besluiten,

nemen, mits de directeuren

die zii in vergadenng
in

de gelegenheid

kunnen

nemen, buiten

zijn gesteld over het voorstel

advies uit te brengen.
Een dergeliik besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigde aandeelhouders
schnfteliik, telegrafisch, per telex of per telecopier ten gunste van het desbetreffende
voorstel stem hebben uitgebracht.
Die aandeelhouders doen van het aldus genomen besluit onverwilid mededeling aan de

27.2.

directie.
Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt een directeur in het notulenregister van de
algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene
vergadenng door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden

de-

bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit bliikt,

Company.info

bil

het

notulenregister—
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vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen,
sarlcleelhoudcrs mededeling ged;in(l

van de algemene
ltisn alle

daarvan-

Boek'aar. Jaarrekenin .
Artike 28.
28.1
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
28.2
Jaarliiks binnen v»f maanden na afloop van clk boakjaar - behoudens vorlonging vsn
deze termijn mct tcn hoogste zes maancieri cl«or cle algemene vergadenncl op grond
I

vsn-

- maakt

de directie een jaarrekening ap en Iii(it zii deze vaal
dc aandeelhouders tcr inzage ten kantoie van de veiinoats«liep
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel—
29, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het iaarverslag, trnzii artikel 2;403
Burgerliik Wetboek, voor cie vennootschap geldt, en van de in artikel 2 3<J2, lid 1 Burgerlijk Wotbor k, hedoeldc ovorige gegeven:;, voor zover het iii dst lid b(.p;i;iide op de
hiizondere

ornstandighecien

ven-—

nootschap van toepassing is
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en - indien en zolang een raad
van carnm(sssnssen is ingesteld - lila commissarissen; ontbreekt de ondertekening vsn
can af meer van hcn, dan wnrdt daarvriii (inder opgaaf vuri de reden melding
De vennonlschap zorgt dst de opgcmaakto icarrckaning, hr I iaarversl(iri cii de in lid 2

——

gemaakt-

bedoelde ovenge gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
De aandeelhouders kunnen dic stukken aldaar inzien r n daarvan ko. I«loos een sfschnft—

—

varknlgcn.

28 4

Indien de lacrrekening

iasrrekcning

gewilzigd wordt vastgesteld,

ko, teloos voor de aandeelhouder.;

-.

is een afschrift van rlc, gcwiizigda

verkrijgbaar

Accountant.
Artikel 29.
2<) 1

De vennoutscliap

kan aan een accounlsiil,

;ils bedoeld

in

artikel

2:393 Burgiirliik Wel-

hoek, de opdiacht verlenen oin de door de directie opgemaaktP. IaarfPkc.lil(3<J tc Orid(.'rzoeken overeenkomstig hat bepaalde in lid 3 vsn dst (irtikel, niet dien verstande dul uc

vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.
liidien de wet niet verlangt dat de in da vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend,
ksn de vennootschap erin opdracht tot ivnderzoek van ili npgomaskte kulrrekening
aan een andere deskundige verlenen, zodsnirje deskundicie wordt hierna ook aangoduidals accountsrlt.
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze
daartoe niet over, dan is - indien cn zolang deze is in»r str ld - dc raad van cninrnissansscn havo«(Jcl of, zo tijdeliik geen cornmi" snssen in functie ziln of liil iii (icbrc:kc blijft, dc.

ooh-

d r pct p..
I

Do

I

ssn de ;lccountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door

de-

algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door
dircctic verlaendc opdracht ksn bovendien door de raad van commissanssen worden
ingetrokken
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29 2

De accountant brengt omtrent ziln onderzoek verslag uit aan de raad van commissanssen de directie en geeft de uitslag van ziln c iidcrzock in een verklarllig wricr
Zowel de directie als de raad van commissanssen kan aan de accountant of aiin een
andplp. accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken

Winst en verlies.
Artikel

30

1

30.
Uitkenng

van winst ingevolge

Iaarrekening

30 2

30 4

30 5
Artikel

waaruit blilkt dat zil geoorloofd is

De algemene vergadenng beslist omtrent reseivenng of uitkenng van winst, met dien
verstande dat de winst uitsluitend k;in worden aangewend ten bate van Abn of meer inOvereenkomstig artikel 2 122 Burgerstellingen op het gebied van de volksgezondheid

de vonge zin bepaalde worden gewiizigd
De vennootschap kan aan de gerechtigden tot de voor uitkenng vatbare winst slechts
uitkenngen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van hel geplaatste kapitaal vermeerderd met de rr:serves die krachtens de wet moeten worden
aangehouden
Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden
lilk

30 3

van de

het in dit artikel bepaalde gesctnedt na vaststelling

Wetboek kan het

in

gedelgd voor zover de wet dat toestaat
en gewezen verzekerverzekerden, gewezen verzekenngnemers
Verzekeringnemers,
van
de vennootschap
den ziln niet verplicht tot het doen van een bildrage in tekorten

31.

31.1

Uitkenngen

31 2

daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt
Uitkenngen, welke binnen wlf laren na de aanvang van de tweede dag waarop zil opeisbaar ziln geworden, niet in ontvangst ziin genomen, vervallen aan de vennootschap

opeisbaar vier weken na vaststelling,

ziln

tenzil de algemene

vergadenng

31 3

De algemene vergadenng kan besluiten, dat uitkenngen geheel of gedeeltelilk
andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

31.4.

Onverminderd

het bepaalde

tot gehele of gedeeltelilke

overeenkomstige

31.5.

in

artikel 30, lid 3, kan de algemene

uitkenng

vergadenng

een

in

besluiten-

van reserves; het bepaalde in artikel 30, Iid 2,

wndt-

toepassing

het bepaalde in artikel 30, lid 3, wordt, indien de algemene vergadenng
voorstel
van
de directie dat bepaalt, uit de winst over het lopende boekiaar een inteop
nm-uitkering gedaan, mits met inachtneming van artikel 2 105, lid 4 Burgerlijk Wetboek
Onverminderd

V~ff
Artikel 32.

32.1.

Indien de vennootschap

ingevolge een besluit van de algemene verdoor de directie, dit — indien en zolang deze is inge-

wordt ontbonden

gadenng, geschiedt de vereffening
steld — onder toezicht van de raad van commissanssen,
ne vergadering niet anders bepaalt.

32 2.
32 3.

algeme-—

De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die
het toezicht op de vereffenaars belast ziln, vast.
De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de
vereffening
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Hetgeen na 'voldoe~ ng van alle schulden van het ve mogen van de vennootschap en na
uitker,ng van hetgeen verplicht is ges',ort op de aandelen (de nominale ;vaarde van de
aandelen en het beCongen agio,'an Ce aandeelhouders van de ver nootschap is ovegebleven wordt aangewend ten bate van een of meer instellingen op hot ruebied van Ce
Qvereenkoms!ig art,kei 2 122 Burge lk Wetboek kan het in de vonge
volksgezondheid

32 4

I

zin bepaalde

vvorden

gewi!zkgd

iNadat de rechtspersoon

32 5

van de venncotschap

verefienaars

kkk

k

is

le bestaan blilven de boeken e

heeft opgehouden

gedurende

ze,en,aar berusten

bescheiden

onder degei e die daartoe door de

aangewezen

I

33.

Artikel

heeft a's gevolg van een, iu idiscne tusie :kaarbii zij de veikn,gende Jcililco!schap was onder algemene titel het gehe'e vermogen ~erkregen van de naamloze vennootschap'—
N V OZF-TOP" desti;ds gevestigd te Hengelo iQv) in de statuten van deze door de fusie kerDe vennootschap

OZF-TOP, stond het vo'gende oprgenomen, waaraan N V QngevallenOZF als gevolg van de vermogensovc igang onde
en Ziektekostenverzekeringsmaatschappii
algemene ti',el is r,ebonden
liel
In verband met het bepaalde in artikel 2 18 lid 6 Burgerliik Wetboek dient de venncotschap
vermogen - alsmede de vruchten daarvan - dat zii bezit ten tilde van de oriize!ting naar Ce rechts-

vennootschap

dwenen

N

V

vennootschap, te besteden c ni mx naar doelstelling ten tilde,an oe omzet-—
tenzii de rechter daarvan cntheging verting naar Ce reel tsvarm van naamloze vennootschap
leent.
Bedoeld kermOgen iS beklemd ten behoeve van de ccllect»ite.t der verzekerden ;an N V QZFTOP en l,an derhalve slechts worden aangewend ~eigens de statuten van Ce door de fus e ier-

vorm van naamloze

dwenen rechtspersoon

N

V

OZF-TQP, ten nutte van die verzekerden
bi'la en.

Hoofdstuk 3; 0 sommin
Aan deze akte ;vorden gehecht
de vokenbedoe!r!e ministeriele verklaring
stuk 2 en een exemplaar

gadoring

v;in

vari de notulen

aaiideelhoudr.rs

van geen bezv;aar als bedoeld in de aanhef van Hoofdu ver
n do daar bedoeldc alaome

van fic! vcrnandelde

van de Verknlgende

Vennootscfiaii

alsmede du volt;ende stukki:ri

in Hcofdstuk I van deze akte
een exemplaar Van het VOOrStel tOt fuS e alS Ledceld in artikel 2 lid 1
een exemp'aar van de toelichting als bedeeld in amkel 2 d 2;
een xopie kan Ce aankondiging ~ f et landelilk verspre,de dagblad NRC als bedoeld

genoemd
a
b

c

I

i

artikel 2
d

1

e

1

2

lid

6

een verklaring van de Kamer van Koop~andel voor Utrecht en omstrexen geCateerd
zevenent;»ntig december t,veeduizendzes, als bedoeld in artikel 2 lid 8 sub a
een verklaring van de Kamer van Koophardel voor Veluwe en Twente gedateerC
als bedoeld in artikel 2 'id 8 sub b;
achtentwintig december tweeduizendzes
de verklaring van de gnffier van de rechtbank te Utrechl, gedateerC r,eiuer;entvvinlig
als bedoeld in artikel 2 lid 9 sub a
decen;ber tweeduizendzes
de erklanng van de gnffier van Ce recfitbank tc Aimelo, gedateerd zevenent vintig

december hveeduizendzes,

Company.info

in

als bedoeld

in

artikel 2

iid

9 sub

b

DE BRAUW

BLACKSTONE

17

WESTBROEK

een exemplaar van de verklaring van de besturen van de Fuserende Vennootschappen
bedoeld in artikel 2 leden 5 en 10;
een afschrift van de notariele akte als bedoeld in artikel 3 lid 4;
g.
h.
een exemplaar van het door het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap genomen
sluit tot fusie als bedoeld in artikel 3 lid 5.
Van het bestaan van de volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Van de schriftelijke volmachten blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, die aan
akte worden gehecht.
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze

f.

als-

be-—

deze—

akte vermeld.
Na mededeling

van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting

daarop en

het-

wijzen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de verklaringvan de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorle-—
zing in te stemmen,

wordt deze akte onmiddellijk

na voorlezing van die gedeelten

waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante,

en-

van de akte,

die aan mij, notaris, bekend is,

mij, notaris, ondertekend.

(get.): S.M. Versteege, F.D. Rosendaal.
De ondergetekende, Mr Francois Diederik Rosendaal, notaris met plaats van vestiging te Amsterin acht zijn genomen voor alle bedam, verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften
sluiten die de afdelingen 2 en 3 van titel 2.7 Burgerlijk Wetboek en de statuten van na te melden—
N.V.,
vennootschappen voor het tot stand komen van de fusie tussen OZB Zorgverzekeringen
naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist,—
handelsregisternummer:
08141080 en N.V. Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaatschap-—
statutair gevestigd te Hengelo (Overijssel), met adres:
een
naamloze
vennootschap,
OZF,
pij
06088185, vereisen,
Mosweg 21 C, 7556 PG Hengelo (Overijssel), handelsregisternummer:
dat voor het overige de daarvoor in de afdelingen 2 en 3 van titel 2.7 Burgerlijk Wetboek en de in
de statuten van gemelde vennootschappen gegeven voorschriften zijn nageleefd.
(get.): F.D. Rosendaal.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT—

een-

en-

Gegevens verwijderd door KvK
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